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GİRİŞ 

Günümüzde, devletin en belirgin özelliklerinden birisi, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan insan sayısının giderek artış göstermesidir. Bu, hem gelişmiş 

ülkelerde, hem gelişmekte olan ülkelerde ve hem de gen kalmış ülkelerde görülen bir 

olgudur. Zira, devletin faaliyet alanı artık sadece topraklar fethetmek, para basmak, 

vergi toplamak, güvenliği sağlamak gibi geleneksel işlevlerle sınırlı değildir. Tam 

aksine, devlet vatandaşının mutluluk ve huzurunu sağlamaya yönelik her türlü görev ve 

fonksiyonu üstlenmektedir. Bununu sonucu olarak modern devlet, iktisadi ve sosyal 

hayata daha etkin müdahale etmek zorunda kalmıştır. Yüklenilen yeni fonksiyonlar, 

ilave devlet organlarının kurulmasına yol açmakta, her kurulan yeni devlet organıyla 

birlikte devlet adına çalışanların sayısında büyük artışlar görülmektedir. Kısaca, çağdaş 

devlet yalnızca orduları, polis ve jandarması olan devlet değildir. Günümüzün devleti 

eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte, sanayide, ticarette, bilimde, kültürde ve teknikte 

ordular kadar kalabalık memur ve kamu çalışanları olan bir kurum haline gelmiştir. 

Daha açık bir ifadeyle, günümüzün devleti, en büyük ışvererf konumuna girmiştir. 

Bu çalışmanın konusu; günümüzün en büyük işvereni durumunda olan devletin, 

üstlendiği görev ve fonksiyonları yerine getiren kamu görevlilerini ne şekilde, hangi 

yöntem ve esaslara göre işe aldığının incelenmesidir. 



Kamu personeli sorunu, her geçen gün ülkemiz gündemini biraz daha 

yoğunlaşarak işgal etmeye devam etmektedir. Basında, parlementoda ve kamuoyunda 

sürekli olarak tartışıldığı halde, bu konu üzerinde ciddi manada bilimsel araştırmaların 

yapıldığı ve bu konuya gereken önemin verildiğini söylemek oldukça zordur. Gerçi 

1950'!i yıllardan beri kamu personeli sorununa ilişkin olarak resmi ve gayrı resmi bir 

takım araştırmalar ve incelemelerin yapıldığı bilinmektedir Ancak, bu araştırma ve 

incelemelerde, kamu personeli sorununa genel bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır Personel 

yönetimimizin işe alma, çalışma şart ve şekilleri ve ücret gibi temel konuları yeterince 

incelenip, sorunlarının ortaya konulduğu araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğunu 

ifade etmemiz gerekir. 

Ülkemizde, değişik dönemlerde, kamu personeli reformu ile ilgili yapılan 

çalışmaların başarıya ulaşamadığı bilinen bir gerçektir. Bu gelişmede, en ince 

ayrıntılarına kaday incelenip, aksayan yönleri tespit edilmeden, konunun sadece belirli 

bir yönden ve odukça yüzeysel olarak incelenmesinin, kamu personeli sorununu 

halledeceğine ilişkin bütüncül yaklaşımın etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle, kamu 

personeli sorununun çözümü için, personelin işe alınma sorununa ilişkin olarak 

yapılacak detaylı bir incelenmenin önemi izahtan varestedir. Zira personel yönetimin 

ilk ve en önemli basamağı, işe alma konusudur. Bu basamakta atılacak yanlış bir adımın 

ilerisi için büyük preblemlerın doğmasına yol açacağı unutulmamalıdır. Hele ülkemiz 

gibi iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesini tam olarak ikmal edememiş olan ülkelerin 

kamu yönetimleri, bu hususta daha da dikkatli olmak durumundadırlar, Çünki sözü 

edilen hususlarda kalkınmanın temeii, ülkede hakim olan kamu yönetiminin 

başarısındadır. iyi ve başarılı bir kamu yönetimi ise, iyi bir teşkilatlanma (organizasyon 

yapısına) ve gerekli nitelikleri taşıyan yeterli sayıda kamu çalışanına sahip olmakla 
mümkündür. 
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Konunun ifade ettiğimiz önemine binaen, yaptığımız çalışmanın amacı, kamu 

hizmetlerinde işe almada uygulanan yöntemlerin ve bu çerçevede ülkemizde uygulanan 

işe alma politikalarının tartışılması, sistemin aksak ve eksik yönlerinin tespit edilerek 

ortaya konulmasıdır. Bu amaçtan hareketle, çalışmada, ağırlıklı olarak, bu konuyla 

ilgili olarak daha önce yapılmış araştırmalar gözden geçirilmiş, işe alma sistemlerinin 

dünyanın çeşitli ülkelerdeki uygulama biçimleri tarihi bir perspektif içerisinde tetkik 

edilmiş, bu sistemlerin icra edildikleri ülkelerin sosyal, siyasi ve iktisadi hayata olan 

tesirlerine işaret edilmiştir. Buna ilaveten, bir hukukçu-personelci yaklaşımıyla 

ülkemizin işe alma uygulamaları gözden geçirilerek eleştiriler dile getirilmiş ve bu 

uygulamalara temel teşkil eden mevzuatın yorumlanmasına çalışılmıştır. Tatbikatta 

ortaya çıkan bürokratik ve hukuki sorunlar ortaya konularak önerilere yer verilmiştir. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde, kamu hizmeti, 

kamu görevlisi ve işe alma kavramlarının tanımı, unsurları, çeşitleri ve birbirleriyle olan 

münasebetleri incelenerek, araştırmanın kavramsal çerçevesi çizilmiştir. 

İkinci bölümde, devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinde, işe alma 

sistemleri tarihsel bir süreçte ele alınarak ve konunun diğer bazı ülkelerdeki uygulama¬ 

larına yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, Türk kamu personel yönetiminin işe alma politikaları, 

mevzuat ve uygulama yönünden ele alınarak, benimsenen işe alma sistemleri detaylı 

olarak incelenmiş ve ortaya çıkan aksak ve eksik yönlere ilişkin eleştiriler ve öneriler 

dile getirilmiştir. 
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Dördüncü ve son bölümde ise, sayı ve nitelik yönünden Türk kamu 

personelinin genel bir portresi çizilmektedir. Bu bölümde, üçüncü bölümde tartışılan 

Türk kamu personel yönetiminin işe alma politikası uygulamalarının sonuçları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

kamu 

yönetiminde uygulanan işe alma politikası ile ilgili olarak görüş ve önerilere yer 

verilmiştir. Çalışmanın sonunda, konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak arzusunda 

olanlara faydalı olacağı düşüncesi ile, geniş bir bibliyografyaya yer verilmiştir. 

İncelemenin sonuç kısmında ise, genel bir değerlendirmeden sonra, Türk 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

(KAMU HİZMETİ, KAMU GÖREVLİSİ, İŞE ALMA) 

I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI 

A - KAMU HİZMETİNİN TANIMI VE UNSURLARI 

İdare hukukunun temel kavramlarından birisi olan kamu hizmeti teriminin, bu 

bilim disiplinine mensup yazarların tamamınca kabule şayan bir tanımı yapılamamıştır 

Bunun nedeni, kavramın dinamik ve kullanıldığı yere göre değişebilen bir anlama sahip 

olmasıdır1. Kamu hizmetinin tanımlanmasındaki güçlüğü ifade etmek isteyen bir Batılı 

yazar "Hiç kimse kamu hizmetinin tartışılmaz bir tanımını yapamamıştır; yasama 

bunu kendisine tasa edinmemiş, yargı yapmak istememiş, doktrin ise başaramamıştır" 

demektedir 2. 

Gerçekten de bir çok kanun metninde ve özellikle de Anayasa'nın bir çok 

maddesinde (md.33, 47, 70, 76, 126, 127, 128 ve 132.) ifadesini bulan "kamu 

hizmeti" kavramının yasalarla yapılmış bir tanımı bulunmamaktadır. O halde, bu 

kavramı tanımlamada, öğreti ve uygulamalardan yararlanmak gerekmektedir. 

1 BALTA, Tahsin Bekir : İdare Hukukuna Giriş, C. 1. Ankara 1962 (Giriş) ; ONAR. S. Sami : İdare 
Hukukunun Umumi Esasları, C.l. B.3.., İstanbul 1966; KARATEPE, Şükrü: İdare Hukuku, İzmir 
1986. 

D.TRUCHET: Label de Service Public. (Aydın GÛLAN'dan naklen sh. 147.) 
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Kamu hizmeti kavramının Fransızca karşılığı service pııbhc terimi olup, bu 

terim idarenin hem işlevsel yönünü, hem de organik (uzvi) yönünü ifade etmektedir' 

Diğer bir deyimle, Fransızca'daki service public kavramı hem idare tarafından 

yürütülen faaliyet ve görevleri, hem de idari teşkilatı ihtiva etmektedir. Ülkemizde ise, 

devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde çalışanların yaptıkları iş ve uğraşlar ile, TBMM 

ve Hükümetin siyasi faaliyet ve çalışmaları hariç, toplumun kamu kesiminde 

yapılan bütün faaliyetleri ifade etmek için kamu hizmeti kavramı kullanılmaktadır4. 

İnceleme konumuz doğrudan doğruya kamu hizmetinin tanımı ve niteliğinin 

tespiti olmadığından, bu konudaki tartışmalara girmeden kavramla ilgili olarak üzerinde 

çoğu idare hukukçusunun uzlaşma noktasına yaklaştığı bir tanımı vermekle yetmiyoruz 

Buna göre kamu hizmeti "doğrudan doğruya kamu kuruluklarınca veya onların 

gözetim ve denetimleri altında, toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

genellikle keımu hukuku kurallarına göre kıırıılııp işletilen sürekli ve düzenli 

faaliyetler" dir'. 

Bu tanıma göre kamu hizmetinin unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1 - Kamu hizmeti, doğrudan doğruya bir kamu kuruşunca ya da bir kamu 

kuruluşunun yakın bir gözetim ve denetimi altında, özel teşebbüs eliyle yürütülen 
hizmetlerdir. Başka bir anlatımla, kamu hizmetlerinin mutlak suretle bir kamu 

kuruluşunca yürütülmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Devlet veya diğer 

kamu tüzel kişileri, kamu hizmetinin görülmesini bir özel teşebbüse sözleşmeyle 

devredebilir. Bu takdirde devlet, gözetim ve denetim yetkisi ile hizmetin düzenli ve 

sürekli olarak yürütülmesini sağlamak konusundaki yetkiyi kendisinde saklı tutmak 

DURAN Lütfı: İdare Hukuku Ders Notlan. İÜHF Yayını, İstanbul 1982, sh. 30i; AUBY-DUCOS 
ADER; Graııd Services Publics et Entreprises Nationles. cil. sh.23 ( Gülan’a atfen, sh 148. n.8.) 
4 DURAN, sh.301. 

KARATEPE. 244; ayrıca Bkz. ONAR. C. 1. sh. 13; DURAN, sh.307; GÜLAN. Aydın: Kamu Hizmeti 
Kavramı, İHİD, 1988, sh. 1-9 



zorundadır. Aksı halde, mesela serbest ticari taksi işletmeciliğini dahi kamu hizmeti 

saymak zorunluluğu söz konusudur 

2- Kamu hizmetleri toplumun umumi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

yürütülen hizmetlerdir. Diğer bir deyimle, kamu hizmeti kamu yararını sağlamak 

amacıyla kurulur. Toplumun, kamunun genel faydasına olmayan, bir kısım kişilerin 

veya zümrenin çıkarına yapılan hizmetler, kamu hizmeti sayılmazlar. Gerçi "kamu 

yahni" kavramı son derece esnek ve yorumlayanın siyasi eğilimlerine ve bakış açısına 

göre yorumlanmaya müsait bir kavramdır. Ancak bir teşebbüs veya faaliyetin kamu 

hizmeti sayılması için, kuruluş ve işleyiş sebebinin bir umumi ihtiyaca dayanması ve 

doğrudan doğruya ilk maksadın da bu faaliyetin ifası ile kamu yararının sağlanmasına 

yönelik bulunması halinde, yapılan faaliyetin kamu yararına yapılmış olduğunu kabul 

etmek gerekir6. 

3 - Kamu hizmetlerinde düzenli ve sürekli olarak yürütülme ilkesi esastır: 

Kamu yararının sağlanması, yapılan hizmetin sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini 

gerektirdiği için, kamu hizmetlerinin görülmesinde devamlılık ve düzenlilik şartları 

aranır Zira kamu hizmeti toplumun düzenli bir hayat içinde sürekli olabilmesinin 

zorunlu şartlarındandır. Bu nedenle devlet, günün değişen şartlarına göre kamu 

hizmetlerinde düzenlemeler yapmaya, hizmetin aksamasına meydan vermemeye 

mecburdur. Bunun sunucu olarak kamu hizmetleri hiç bir şekilde kesintiye uğramadan, 

zamanın ve mekanın değişen şartlarına paralel olarak, yenilenerek ve yeniden 

düzenlenerek muntazam bir şekilde yürütülmesi gereken hizmetlerdir. 

4 - Kamu hizmetleri kural olarak kamu hukukuna dair usul ve esaslar 

dahilinde yürütülür. Ancak bir kısım kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince 

görülmesi de mümkündür. Bu gibi haller daha ziyade idarenin bir hizmetin görülmesini 

6 ONAR, sh. 16. 



özel teşebbüse bıraktığı durumlarda söz konusu olur. Bu takdirde bile, idare, kamu 

hizmetinin yürütülmesini gözetim ve denetimi altında bulundurmaktadır. İdarenin kamu 

hizmetinin kurulması ve yürütülmesini doğrudan doğıuya üstlendiği hallerde ortaya 

çıkan hukuki ihtilaflar idari yargıya; özel hukuk hükümlerine göre ihdas edilip işletilen 

kamu hizmetlerinden doğan ihtilaflar adli yargıya tabi olur. 

B- KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DÜZENLENMESİ 
VE KALDIRILMASI 

1 - Kamu Hizmetlerinin Kurulması 

Kamu hizmetleri bakanlık veya tüzel kişilik şeklinde kurulan teşkilatlar eliyle 

yürütülmektedir. Kamu tüzel kişiliğini haiz bir teşkilat kurulduğunda, aynı zamanda 

kamu hizmeti de kurulmuş olmaktadır. Türkiye'de kamu hizmetlerinin ne şekilde 

kurulacağı Anayasa hükümleriyle tesbit edilmiştir. Anayasa'nm 113. maddesi, 

Bakanlıkların kanunla kurulacağını hükme bağlamıştır. 123. maddenin 2. fıkrasında 

ise, kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye 

dayanılarak idari bir işlemle kurulabileceği belirtilmiştir. Buna göre, bir kamu 

hizmetinin kurulabilmesi veya mevcut bir faaliyet veva teşebbüsün kamu hizmeti şekline 

dönüştürülebilmesi için, mutlak surette Yasama Organı'nın iradesine ihtiyaç vardır 

(Any. 47). Anayasanın bu düzenleme tarzından kamu hizmetlerinin en ince 

ayrıntılarına kadar kanunla düzenleneceği sonucu çıkarılmamalıdır. Anayasa’daki 

"kamu hizmetlerinin kanunla kurulması ilkesi"nden maksat, herhangi bir teşebbüs veya 

faaliyetin kamu hizmeti şeklinde kurulabilmesi veya kamu hizmeti şekline 

dönüştürülebilmesi için ilk kararın Yasama Organı'nca verilmesidir. Bu nedenledir ki, 

pek çok kamu hizmeti doğrudan doğruya bir kanunla kurulmayıp, kanunun verdiği 

yetkiye dayanan bir idari işlemle kurulmaktadır. 

Anayasının kamu hizmetlerinin kurulmasında yasama organını yetkili 

kılmasının çok önemli sebepleri vardır7, Bir defa belirtmek gerekir ki, kurulan her 

7 GİRİTLİ /BİLGİN; İdare Hukuku Dersleri, İstanbul 1979, sh. 205-206; KIRATLI, Metin: 
Koruyucu İdari Hizmetler. TODAİE, Ank. 1973, sh.7; KARATEPE, sh.253; ONAR, C.I, slı..'58-42. 
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kamu hizmeti topluma sağladığı faydalar yanında, ferdi planda kişilerin bir takım temel 

hak ve hürriyetlerine sınırlar getirebilir. Bu sebepledir ki, Anayasa (md. 13/1) temel hak 

ve hürriyetlerin "Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak (ancak) kanunla 

sınırlanacağı" nı hükme bağlamıştır. Diğer yandan, yeni kurulan bir kamu hizmetinin 

finansman ihtiyacı sözkonusu olacaktır. Kamu hizmeti için yapılacak harcamaların 

bütçeye ödenek konulabilmesi de bir kanun konusu olduğundan, kamu hizmetlerinin 

kurulmasında ''kanunilik" ilkesi esas olmalıdır 

2 - Kamu Hizmetinin Düzenlenmesi 

Kamu hizmetlerinin kurulmasında kanunilik prensibi carı olmakla birlikte, 

hizmetin teşkilatlanması, işleyiş usul ve esasları, hizmetten yararlanma şartlan gibi 

hizmetin düzenlemesine yönelik hususlarda idare yetkili kılınmıştır. Anayasa'nın 115. 

maddesinde Bakanlar Kuruluna kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği 

işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden 

geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilme yetkisi, 124 maddesinde de Yürütme Organı 

ile kamu tüz.el kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda, kanun ve 

tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere bunlara aykırı olmamak şartıyla, 

yönetmelik çıkarabilme yetkisi tanımıştır. Buna göre idare, kamu hizmetlerinin iç 

düzenlenmesi konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip olup bu konuda tüzük ve 

yönetmelikler çıkarabilir Ancak, idarenin bu konudaki düzenleme yetkisi, kişilerin 

temel hak ve özgürlükleri ve kamu hizmetinin kurulmasının dayanağını teşkil eden 

kanunla sınırlıdır* 

3 - Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması 

idare hukukunun "yetki ve usulde parellik ilkesi" gereğince, kamu 

hizmetlerinin kaldırılması, kurulmasındaki işlemin tersi yapılmak suretiyle olur. Buna 

8 DURAN, sh.314-315; KIRATLI, sh.8; KARATEPE. sh.254-155. 
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göre, bir teşebbüs veya faaliyet kamu hizmeti olmaktan çıkarılacaksa ve o hizmet bir 
kanunla kamu hizmeti olarak kurulmuş ve kamu hizmetine dönüştürülmüş ise yine bir 

kanunla veya kanunun verdiği açık bir yetkiye dayanan idari bir işlemle kamu hizmeti 

olmaktan çıkarılır. Ancak, şu da var ki, eğer bir kamu hizmeti, mesala, bir genel 

müdürlük kanunla kurulmuş ise Anayasa ile, kanuna dayanan idari işlemle kurulan bir 

kamu hizmeti de kanunla kaldırılabilir. Bu durum, hukuk kuralları arasındaki 

hiyeraşinin bir gereğidir 

C - KAMU HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLERİ 

Batı ülkelerinde 19. yüzyılın ikinci yarısından I. Dünya Savaşı yıllarına kadar 

hakim olan liberal iktisat ve liberal devlet anlayışına göre, devletin faaliyet alanı, 

yalnızca kişilerin ya da toplulukların gücünün yetmediği veya menfaat görmedikleri 

sahaları kapsamaktaydı. Bunun sonucunda, kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak 

sayısı mahdut bir çerçevede kalmıştı. Oysa, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra 

devletin iktisadı ve sosyal hayata daha etkin müdahaleciliği, iktisadi doktrinlerde 

sosyal anlayışın hakimiyet kurmaya başlaması, sosyal refah devleti doktirinlerinin de 

etkisiyle kamu hizmeti kavramının bütün unsurlarında büyük değişiklikler kaydedildi1". 

Diğer yandan, ülkelerin nüfusundaki sayısal artışlarla nüfusun belli merkezlerde 

öbekleşmesini (şehirleşme olgusu), toplumsal yapıdaki değişmeleri, zirai ekonomiden 

sınai ekonomiye geçişi de kamu hizmetlerini artıran unsurlar arasında saymak gerekir. 

Zira bütün bu gelişmeler, ister istemez toplumun huzur ve refahını sağlamak amacıyla 

kurulmuş olan devleti, eskiden sahip olmadığı bir takım görevleri yapmak durumunda 

bırakmıştır. Toplumun ihtiyaç olarak hissettiği hizmetlerin aıtışı, kamu hizmetlerinin de 

sayısal olarak artışı ile kapsam yönünden genişlemesi sonucunu doğurmuştur. 

5 DURAN, sh.315. 
10 GÜLAN, sh. 147; DURAN, sh.303. 
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Günümüzde ise kamu hizmetleri giderek yeni boyutlar kazanmaktadır. Bir 

taraftan daha önce akla gelmeyen yeni kamu hizmetleri kurulmakta, bir taraftan da 

asırlardır kamu hizmeti olarak telakki edilen hizmetler, bu niteliklerini kaybetmektedir. 

Ayrıca mevcut kamu hizmetleri kapsam olarak ya biraz daha genişlemekte veya biraz 

daha daralmaktadır. Bu durum karşısında kamu hizmetlerinin düzenli bir tasnifini 

yapmak giderek zorlaşmaktadır Bununla beraber, kamu hizmetleri idare hukuku 

öğretisinde bazı tasniflere tabi tutulmaktadır. Burada, kamu hizmetlerinin konuları 

açısından yapılan tasnife kısaca değinmek istiyoruz" . 

1 - İdari Kamu Hizmetleri 

İdari kamu hizmetleri devletin öteden beri yürütmekte olduğu adalet, güvenlik, 

bayındırlık, sağlık, nüfus, eğitim-öğretim, tapu-kadastro gibi hizmetler olup, iktisadı, 

sosyal, bilimsel ve kültürel nitelikte olmayan tüm faaliyetleri kapsar12. Bu hizmetler 

kural olarak karşılıksız olarak kamuya sunulur ve hizmetten yararlanmada vatandaşlar 

arasında "genellik" ve "eşitlik" prensibine riayet edilir. Bu tür hizmetlerin tabı olduğu 

hukuki rejim, kamu hukukudur. 

2 - İktisadi Kamu Hizmetleri 

Bu tür kamu hizmetleri, özellikle I. Dünya Savaşı'ndan itibaren devletin iktisadi 

hayata müdahaleciliğinin artması sonucu ortaya çıkmıştır. İktisadi kamu hizmetleri, 

devletin doğrudan doğruya yaptığı veya imtiyaz usulüyle özel teşebbüse yaptırdığı, 

demiryolu, elektrik, PTT, gaz ve su dağıtımı gibi ticari ve sınai nitelikte faaliyet ve 

teşebbüslerden oluşur. Bu hizmetlerden bir kısmı tekel niteliğinde ve doğrudan doğruya 

devlet eliyle yürütülmektedir. Tekel niteliğindeki hizmetler, daha ziyade kamu yararı 

1' Ancak konusu ne olursa olsun kamu hizmetleri, gerektiğinde tekel veya tekelsiz olarak 
kurulabilmektedir. Bu sebeple kamu hizmetleri bu yönden de bir ayrıma tabi tutulabilmektedir. 
Kamu hizmetlerinin diğer ayrımları için bkz. KARATEPE, sh. 249 vd.. DURAN, sh.. 317 vd. 
12 KARATEPE, sh.249; DURAN, sh.317. 
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düşüncesiyle kurulduklarından, karlılık esasına dayanmazlar. Ancak bazı iktisadı kamu 

hizmetlerinde "karlılık" ve "verimlilik" esastır. Bu ikinci tür hizmetler ise doğrudan 

doğruya devlet eliyle, özel teşebbüs hizmetlerine paralel olarak yürütülürler. Bu sebeple 

iktisadı kamu hizmetleri karma bir hukuki rejime tabidir 

3 - Sosyal Kamu Hizmetleri 

Bu nevi hizmetler, devletin sosyal alana daha etkin bir şekilde müdahalesi 

neticesinde yüklendiği kamu hizmetleridir. Bunlar, kamu kuruluşlarının çalışma 

hayatındaki iş ve hizmet şartları, ücret, tazminat, iş ve işçi bulma, sendikal hak ve 

faaliyetler ile sağlık,sosyal güvenlik, fakir, yoksul, yetim ve kimsesizlerin bakımı, kadın, 

çocuk ve yaşlıların himayesi; tekaütlük ve emeklilik hizmetleri ile dinlenme ve eğlenme 

gibi sosyal nitelikli hizmet ve faaliyetlerden oluşur1'. Sosyal kamu hizmetlerinden 

ücret alınmakla birlikte, bu ücret piyasa fiyatının altında tutulmaktadır. Zira bu nevi 

hizmetlerin amacı kar sağlamak değil, sosyal fayda teminidir Bu hizmetlerin bir kısmı 

tekel niteliğinde teşkilatlanmıştır (iş ve işçi bulma hizmetleri gibi). Bir kısmı da özel 

teşebbüsçe yürütülmektedir (eğlence, dinlenme hizmetleri). Bu hizmetlerden kamu 

hukukuna dahil usui ve esaslara göre kurulanlar ve faaliyetlerini kamu hukuku 

esaslarına göre yürütenler bulunduğu gibi (T C. Emekli Sandığı), kamu hukukuna göre 

kurulup özel hukuk ve kamu hukukundan oluşan karma bir hukuki rejime göre faaliyet 

yürüten kuruluşlar da bulunmaktadır (SSK gibi) 

4 - Bilimsel ve Kültüre! Kamu Hizmetleri 

Bu tür hizmetler arasında radyo, televizyon yayınları, sinema, tiyatro, müzik, 

kitap ve gazete yayınları ile bilimsel ve teknik araştırmalar sayılabilir. Bu tür 

hizmetlerden bazıları devlet eliyle, bazıları özel teşebbüs eliyle yürütülmektedir. 

13 DURAN, sh. 319-321; KARATEPE, sh.250. 
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Türkiye'de radyo-tv yayınlarını yürüten TRT, üniversiteler, TÜBİTAK, TSE, MPM 

gibi kuruluşlar bilimsel ve teknik nitelikteki hizmetleri yürüten özel ya da özerk statülü 

devlet kuruluşlarıdır. Bunun yanında özel teşebbüsçe yürütülen bilimsel, kültürel ve 

teknik kamu hizmetleri de vardır Bunlar arasında özel eğitim kuruluşları, yayın 

kuruluşları ve tiyatrolar sayılabilir. 

D - KAMU HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ 

Kamu hizmetlerinin ne şekilde işletileceğinin tesbitinde yetkili organ Yasama 

Organıdır14. Bu itibarla hizmetin kurulmasına ilişkin kanunda, hizmetin ne şekilde 

işletileceği hususu da yer alır. Ancak, kanun koyucu dilerse, bu hususta idareyi yetkili 

kılarak, kamu hizmetinin işletilme tarzının tesbitım ona bırakabilir. Hizmetin işletilme 

şekillerinin detayları ve iç işlerinin tanzimi konusu, genellikle hizmeti yürütmekle 

görevlendirilen idari organa bırakılmaktadır. 

Günümüzde kamu hizmetleri, hizmetin nitelikleri ve gereklerine göre "emanet 

usulü", "kamu hizmeti imtiyazı usulü", "müşterek emanet usulü", "iltizam usulü" 

tarzlarından birisiyle işletilmektedir. 

1 - Emanet Usulü 

Bir kamu hizmetinin doğrudan doğruya kamu kuruluşunun kendi personeli, 

para, araç ve gereçleriyle görülmesi halinde eınanet usulü nden söz edilir15. Kamu 

hizmetinin bu sistemle görülmesinde, hizmetin gerektirdiği her türlü aynı ve nakdi 

vasıtalarla personel, hizmeti yürütmekle görevli bir merkezi veya bir mahalli idare 

kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. 

14 ONAR, C.I, sh.46; KARATEPE, sh.254. 
15 DURAN, sh.328; ONAR. C.I. sh.4; KARATEPE, sh.254. 
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Türkiye'de kamu hizmetlerinin çok büyük bir bölümü emanet usulüyle 

yürütülmektedir. Bu şekilde yürütülen kamu hizmetlerinin bir kısmı devlet 

tüzelkişiliğini temsil eden kuruluşlarca (bakanlıklar gibi), bir kısmı devlet 

tüzelkişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği olan idari veya iktisadi kamu kuruluşları 
tartından, bir kısım kamu hizmetleri de mahalli idare kuruluşlarının kendi araç, gereç, 

para ve personeliyle yürütülmektedir Bir kısım hizmetler de vardır ki, bunların 

görülmesi için özel veya özerk bir yönetim ve teşkilat kurulmuştur Üniverseteler, 

barolar, borsalar gibi. Bu nitelikteki kuruluşlar da genel olarak kamu hizmetinin 

görülmesinde emanet usulünü uygulamaktadırlar. Kamu hizmetinin bu usulle 

yürütülmesi idare hukuku rejimine tabidir. 

2 - Kamu Hizmeti İmtiyazları 

Kamu hizmeti imtiyazı usulünde, devlet veya bir kamu tüzel kişisi ile bir hususi 

şahıs arasında yapılan sözleşme gereğince, bir kamu hizmetinin kurulması veya 

muayyen bir müddet işletilmesi veya hem kurulması hem de işletilmesi işi, bu özel 

kişiye devredilmektedir16 Bu sistemde hizmeti kurmayı veya işletmeyi üstlenen özel 

kişiye "imtiyaz sahibi", idareye "imtiyaz yeren1' denilmektedir. İmtiyaz sahibi ile 

imtiyaz veren idare arasındaki münasebet bir idari sözleşmeye dayanmaktadır. 

Genellikle, bu tür imtiyaz sözleşmelerinde kamu hizmetini ihdas veya işletme işini 

yüklenen imtiyazlı kişiler, hizmeti kurma veya işletme mukabilinde, hizmetten elde 

edilecek ücret ve bedeli almakta ve hizmetin masrafları ile kar ve zararları kendilerine 

ait olmaktadır. 

Özellikle, liberal iktisadi ve sosyal anlayışların hakim olduğu devrede, 

demiryolu, gaz ve elektrik gibi hizmetlerin imtiyaz usulüyle kurulması ve işletilmesi çok 

revaçta idi. Ülkemizde ise Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bu şekilde tesis edilen 

16 DURAL, sh.330; ONAR, C.I, sh.44; KARATEPE, sh.255. 
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kamu hizmetleri, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında satmalına suretiyle devletleştirilmiştir. 

Bu sistem, 1950'li yıllarda çok partili rejime geçilmesi ve liberal iktisat ve sosyal 

anlayışın ve bu doğrultudaki hükümet politikalarının uygulamaya konulmasıyla yeniden 

revaç bulmaya başlamıştır. 1980'1İ yıllarda hakim olmaya başlayan serbest piyasa 

ekonomisi anlayışı ise, bu sistemin ülkemizde daha etkin bir şekilde uygulanması 

imkanım getirmiştir. Özellikle baraj, köprü, otoyol inşaatı gibi büyük finansman ihtiyacı 

gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde başvurulan "yap-iştct-devret modeli" kamu 

hizmeti imtiyazının tipik bir uygulamasıdır. 

3 - Müşterek Emanet Usulü 

Bu usul; emanet usulüyle imtiyaz usulünün karma bir şekilde uygulanmasından 

ibarettir Bu usule göre, kamu hizmeti idare tarafından kurulur, gerekli araç ve gereç ile 

para ve personel idare tarafından temin edilir. Hizmetin işletilmesi ise bir idari sözleşme 

yapılarak, özel teşebbüse devredilir. Hizmetin gerektirdiği masraflar idareye ait olup, 

hizmetten elde edilen kar ve zarar idare ile müteşebbis arasındaki sözleşme mucibince 

paylaşılır. Bu sistem günümüzde uygulamadan tamamıyla kalkmış bulunmaktadır 

4 - İltizam Usulü 

Osmanlı Devleti'nde vergilerin toplanmasında kullanılıp, Cumhuriyet devrinde 

kaldırılan iltizam sistemine göre, kamu hizmeti mültezim şeklinde adlandırılan hususi 

bir kişiye belli bir miktarda ücret, götürü kazanç veya nispi kazanç karşılığında 

gördüıülmektedir17. Bu sistem günümüzde vergi tahsilatında kullanılmaktan 

çıkartılmış; göllerde, nehirlerde ve deniz kıyılarındaki devlete (hâzineye) ait dalyan ve 

vahilerden yararlanma konularında istisnai olarak başvurulan bir yöntem haline 
gelmiştir18. 

17 DURAL, sh.333; KARATEPE, sh.256. 
18 KARATEPE, sh.256; DURAL, sh. 
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II. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 

A - TANIM 

Kamu hizmetini yürütmekle görevli kamu kuruşları birisi "maddi" diğeri 

"beşeri" olmak üzere iki temel unsurdan meydana gelir19, Kuruluşun parayla ölçülebilir 
değerleri, "maddi unsuru" teşkil eder. Bunlar arasında bina, arsa gibi taşınmaz mallar 

ile masa, sandelye, ulaşım araçları gibi her türlü taşınır mal zikredilebilir. Buna mukabil, 

kuruluşa bağlı olarak görev yapan ve işçi, memur, sözleşmeli personel gibi muhtelif 

statülerde kamu hizmetinin yürütülmesinde bedeni veya zihni emeği ile aktif rol alan 

bütün insanlara “kamu görevlisi" adı verilmektedir. 196! ve 1982 Anayasalarında 

kullanılmış olan "kamu hizmeti görevlileri" terimi kamu hizmetinin beşeri unsurunu 

yani kamu görevlisi kavramım ifade etmektedir. 

Burada hemen ifade edelim ki, "kamu görevlisi" kavramı bazen genel anlamda 

bazen de dar anlamda kullanılmaktadır29. Geniş anlamda kulanıldığı zaman kamu 

görevlisi kavramı, hangi hukuki statüye tabi olursa olsun kamu kesiminde görev yapan 

herkesi kapsamaktadır. Dar anlamdaki kamu görevlisi kavramı ise, devletin siyasi 

yapısını oluşturan görevlilerle, özel hukuk hükümleri muvacehesinde çalışanlar dışında 

kalan görevlileri kapsamaktadır. Buna göre geniş anlamda kamu görevlilerinden söz 

edildiğinde, devletin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanından Parlemento ve 

Hükümet üyelerini de içine alacak şekilde her türlü kademede görev yapan devlet 

memurları ile işçilere, hatta köy muhtarına kadar kamu hizmetinin görülmesine katkısı 

19 KARATEPE, sh. 164. 
20 GÖZÜBÜYÜK, sh.98-99; KARATEPE, sh.165. 
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olan herkes anlaşılır. Dar anlamda kamu görevlisinden söz edildiğinde ise, yalnızca 

kamu kuruluşlarında belli bir kadroya bağlı olarak çalışan idare ve kamu hukuku 

esaslarına tabi olarak hakim, asker, polis, öğretmen, mülki idare amiri, memur, hizmetli 

gibi ünvanlarla çalışan kamu görevlileri anlaşılacaktır. Bu anlamda kamu kuruluşlarının 

özel hukuk hükümlerine bağlı olarak istihdam ettikleri işçiler kamu görevlisi sayılmaz. 

1982 Anayasası'mn 128. maddesinde kullanılan "kamu görevlileri" deyimi de dar 

anlamda kamu görevlilerini ifade eder. 

Burada son olarak bir noktaya da işaret edelim ki, ister geniş anlamda 

kullanılsın, ister dar anlamda kullanılsın bir kimsenin kamu görevlisi sayılabilmesi için 

mutlak surette bir kamu kuruluşuna bağlı olarak çalışması gerekir21, Bu itibarla 

yaptıkları hizmet kamu hizmeti niteliğinde olsa da, serbest çalışan avukat veya 

doktorların, özel tiyatro işletmecilerinin ve sanatçılarının, şehir içinde otobüs veya 

minübüslerle toplu taşımacılık yapanların, kamu görevlisi sıfatları yoktur. 

B - KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇEŞİTLERİ 

İdare hukuku öğretisinde kamu görevlileri hizmete alınmaları, ücretleri, hizmet 

süreleri, asli ya da yardımcı hizmetlerde çalışmaları ve tabi oldukları hukuki rejim 

yönünden çeşitli türlere ayrılmaktadır22. 

1- Hizmete Alınmaları Yönünden 

Kamu görevlileri hizmete alınmaları yönünden "kendi istekleriyle hizmete 

alınanlar", "cehri olarak hizmete almanlar" olmak üzere ikiye ayrılır. Çeşitli 

kuruluşlarda memur olarak görev yapanlar genellikle arzularına bağlı olarak hizmete 

21 GÖZÜBÜYÜK, sh.98. 
22 

Bu aynmlarla ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. GÖZÜBÜYÜK, 99-101; KARATEPE. 165- 
166. 
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alman kişilerdir. Buna mukabil kişiler, genellikle askerlik ve sivil savunma gibi kamu 

hizmetlerine zorla alınmaktadır. 

2 - llcret Yönünden 

Kamu hizmetinde çalışanlara ücret ödeniyorsa "ücretli kamu görevlilerinden" 

(memurlar gibi), ücret ödeme sözkonusu değilse "ücretsiz kamu görelilerinden" söz 

edilir (zorulu askerlik hizmeti gibi). 

3 - Hizmet Süreleri Yönünden 

Kamu hizmetinde çalışanlar "sürekli" ve "geçici" olmak üzere ikiye ayrılır. Bir 

kadroya bağlı olup sürekli olarak görev yapanlara "sürekli kamu görevlileri", belli bir 

süre için kamu hizmeti ile görevlendirilenlere "geçici kamu görevlileri" denir. 

Birincilere devlet memurları, İkincilere de seçimle işbaşına gelen muhtar, belediye 

başkanı gibi kamu görevlileri örnek olarak verilebilir. 

4 - Tabi Oldukları Hukuki Rejim Yönünden 

Kamu görevinde çalışanlardan kamu hukukuna tabi olarak görevlendirilip, bu 

hukuka tabi olarak çalışanlara "kamu hukukuna tabi kamu görevlisiözel hukuka göre 

görevlendirilip bu hukuka tabi olarak çalışanlara ise "özel hukuk kamu görevlisi" denir. 

Buna göre devlet memurları birinci gruba, işçiler ikinci gruba girmektedir. 

C - TÜRKİYE'DE KAMU GÖREVLİLERİ 

Ülkemizde kamu hizmetlerinde çalışan kamu görevlilerinin sınıflandırılması 657 

sayılı Kanun'da tefferruatlı bir şekilde yapılmış bulunmaktadır. Bu kanunun 4. 

maddesinde "istihdam şekilleri" başlığı altında bu kanuna tabi kamu kuruluşlarında en 

20 



çok dört ayrı statüde elaman çalıştırılabileceği öngörülmüştür. Bu statüler memur", 
"sözleşmeli personel", "geçici görevli" ve "işçi" olarak belirtilmiştir Kanun’da, 

istihdam şekillerinin tarifleri de ayrı ayrı yapılmıştır. ı 

1 - Memur 

657 sayılı Kanuna göre "Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer 

kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 

hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kuramlarda genel politika tespiti, araştırma, 

planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da 

memur sayılır" (md.4/A). 

"Memur" kavramı 1982 Anayasısının 128. maddesinde 657 sayılı Kanun'a 

benzer bir şekilde tanımlanmıştır23. Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesinde de memur 
kavramı tanımlanmış ise de, bu tanım dar ve teknik anlamda memuru değil, bu 

kanunun uygulanması yönünden en geniş anlamda kamu görevlisini ifade etmektedir24. 

incelenen konu açısından "Devlet memuru" kavramını en iyi şekilde ifade eden 

tanım, 657 sayılı Kanun'da yapılandır. 

Buna göre devlet memuru olmanın iki esaslı unsuru sözkonusudur25 

- Memurlar, devlet veya diğer herhangi bir kamu tüzel kişisine bağlı olarak 

çalışan kimselerdir. 

23 Anayasanın 128/1 maddesi şu şekildedir: "Devletin, Kamu iktisadı Teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzel kişilerin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür". 
24 

TCK md. 279'a göre "Devamlı veya muvakkat, ücretli veya ihtiyari ve mecburi olarak teşrii idari 
veya adli bir amme vazifesi gören kimseler memur sayılır". 
25 GÖZÜBÜYÜK. sh. 102; KARATEPE, sh. 169. 
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- Memurlar, çalıştıkları kuruluşun genel idare esaslarına göre yürütmekle 

görevli oldukları asli ve sürekli görevlerde çalışan kimselerdir. 

Ülkemizde devlet memuru olmanın şartları, memurluğa giriş, atama, hak ve 

yükümlülükler ile memurlukla ilgili bütün hususlar 657 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir 

2 - Sözleşmeli Personel 

657 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli personel "zaruri ve istisnai haltere 

münhasır olmak üzere öze! bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 

işlerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme He 

çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" 

(md.4/B). 

657 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli personel istihdamı dışında, çeşitli mevzuat 

hükümlerine göre sözleşmeli personel de istihdam edilmektedir. Hatta bu şekildeki 

uygulama son yıllarda çok yaygın bir hale gelmiş olup başta KIT'ler olmak üzere, çok 

sayıda kuruluşun teşkilat kanunlarında 657 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istisnalar 

getirilerek asli ve sürekli kamu hizmetlerinde sözleşmeli personel uygulaması kural 

haline gelmiştir6. 

657 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli personelin işe alınması, çalışma şartlan, hak 

ve yükümlülükleri 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek 

sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslarla düzenlemiştir. 657 sayılı Kanun 

26 Sözleşmeli personel uygulaması için bkz. SERİM, Bülent: Öğretide. Yargı Kararlarında Sözleşmeli 
Personel, Ankara. 1987; ÖZDEMİR, Musa: Sözleşmeli Personel. Ankara Tabip Odası Yayını No: 12; 
AKSU, İsmail F.: Kamu Kesiminde Sözleşmeli Personel Uygulaması, DPB Uzmanlık Tezi, Ankara 
1991; ÖZDÜZGÜN, Hanife: Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Uygulaması, (seminer notu), DPB 
Yayını 1991. 
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dışındaki mevzuata göre sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ilgili usul ve esaslar ise, ya 

teşkilat kanunlarında tespit edilmiş ya da bu konuda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

3 - Geçici Personel 

Kanuna göre "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet 

Personel Başkanlığının ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak 

Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sının içinde 

sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler" geçici görevlidir. 

657 sayılı Kanun'a göre geçici personelin çalıştırılacağı işler Bakanlar Kurulu 

Kararıyla tespit edilmektedir. Bunların çalışma şartları ve süresi ile ücret ve benzeri 

her türlü hak ve yükümlülükleri, kendileriyle yapılan sözleşme hükümleri ile belirlenir. 

4 - İşçiler 

657 sayılı Kanun memurlar, sözleşmeli ve geçici personel dışında kalan kamu 

görevlilerini "işçi" olarak tanımlamıştır Daha ziyade mahalli idareler ve Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, Karayolları, Devlet Demiryolları, Devlet Su İşlen gibi kamu 

kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde elamanlar çalışmaktadır 

İşçilerin tabi oldukları hukuk, bir kamu kuruluşuna bağlı olarak çalışsalar bile 

özel hukuk rejimidir. Çalışma şart ve şekilleri ile her türlü hak ve mükellefiyetler 

yönünden iş mevzuatı hükümlerine tabidirler. Bu kimselere devlet memurları kanunu 

uygulanmaz. İşçilere İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ve 

Borçlar Kanunu gibi özel hukuk hükümleri uygulanır. 

Yukarıda sayılan statülerden işçi dışındakiler ülkemizde, dar anlamda kamu 

görevlisi olarak telakki edilmektedir. Bunun sonucu olarakta memur, sözleşmeli 
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personel ve geçici personel kamu hukukuna tabidirler. Göreve alınmaları, çalışma 

şartları hak ve yükümlülükleri ile kamu idaresi ile bu statüde çalışanlar arasındaki 
ihtilaflar idare hukuku esaslarına tabidir. 

Bu incelemenin konusu dar anlamda kamu görevlelerinin kamu hizmetine 

alınmasıdır. Bu sebeple işçilerin işe alınma prosedürü kural olarak bu çalışma 

kapsamına girmemektedir. Ancak yeri geldiğinde bu konuya da kısmen temas 

edilecektir. 

D - KAMU GÖREVLİSİ İLE KAMU İDARESİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MAHİYETİ 

Kamu görevlisinin kamu hizmeti bakımından önemini ifade etmek için, beşeri 

unsurun kamu hizmetinin "olmazsa olmaz" şartı olduğu ifade edilmişti. Gerçekten de, 

kamu hizmetinin görülmesinde yetkilen kullanarak kararları verecek, hukuki ve maddi 

faaliyetlerde bulunacak, kamu hizmetlerini çeşitli kademelerde değişik konumlarda 

yürütecek ve kamu yararını gerçekleştirecek olanlar şüphesiz ki insanlardır’7 insan 

unsuru, kamu hizmeti bakımından bu derece önemli bir yere sahip oyduğuna göre, 

idare ile kamu görevlisi arasındaki ilişkinin mahiyetine de değinmek gerekir. Zira sosyal 

ve ekonomik alandaki görevlerin nitelik ve nicelik yönünden artışına paralel olarak 

gönümüz devleti artık en büyük işveren durumuna gelmiştir. 

Kamu personel yönetiminde, kamu görevlisi ile idare arasındaki ilişkilinin 

mahiyetini izaha çalışan birisi sözleşme (contractuel), diğeri de statii (statutaire) diye 

adlandırılan iki görüş bulunmaktadır28. 

7 ÖZYÖRÜK, Mukbil: İdre Hukuku Ders Notlan (teksir) Ankara 1982, sh.221. 
"s TORTOP. Nuri: Kamu personel Yönetimi, Ankara 1987, sh. 41-42; ADAL, H.Şükrü: Kamu 
Personel İdaresi, İstanbul 1968, sh. 176-177. 
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1 - Sözleşme (Contractuel) Görüşü 

Tarihi geçmişi 18. ve 19. yüzyılın liberal devlet anlayışına dayanan ve halen bazı 

ülkelerde uygulaması görülen sözleşme görüşüne göre, idare (devlet) ile kamu görevlisi 

arasındaki münasebetin mahiyeti "hizmet sözleşmesi" nAtn başka bir şey değildir. Halen 

Anglo-Saksoıı ülkelerinde ve Kara Avrupası ülkelerinden Belçika ve İsviçre'de 

uygulanan bu yaklaşıma göre, idarenin memurları karşısındaki durumu, bir özel 

teşebbüs kişisi gibidir29 Bu itibarla idare ile memur arasındaki ilişki bir sözleşme ilişkisi 
olup, tarafların hak ve borçları, karşılıklı anlaşma suretiyle tespit ettikleri bu sözleşmeye 

dayanır. Bu sözleşme, münferit bir şeklinde yapılabileceği gibi, çok sayıda kamu 

çalışanını içine alan kollektif bir sözleşme şeklinde de yapılabilir. Bu sistem, bir nevi 

özel hukuk rejimidir. İngiltere'de Civil Servant dışında kalan özellikle Employee ve 

Maııııel Worker diye adlandırılan personel; Almanya'da Angestellte (ücretli personel) 

veArtciter (işçi) diye adlandırılan personel bu tip sözleşmeyle çalıştırılmaktadır30 

İngiltere ve Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da da memur ve hizmet arasındaki 

bağın sözleşmeye dayandığı haller vardır’1. Fransa'daki sistem, ülkemizde uygulanan 

sözleşmeli personel rejimine benzemektedir. Görünüşte kamu görevlisi ile idare 

arasında sözleşmeye dayanan bir ilişki mevcut ise de, bu ilişki kamu görevlisi ile idare 

arasında karşılıklı ve eşit şartlar altında yapılan müzakereler neticesinde kurulmuş 

değildir. İdare, tek taraflı olarak sözleşme şartlarını tespit eder ve karşı taraf da onay 

vermek suretiyle sözleşmeyi kabul ederse, sözleşme ın'ikat etmiş olur . Bu, bir nevi 

akitler hukukundaki iltihaki sözleşmeye benzemektedir. Ülkemizde çeşitli mevzuat 

hükümlerine göre sözleşmeli personel uygulaması bu şekildedir. 

TORTOP, sh.41. 
30 AD AL, sh.I76. 

PLANTEY, A.: Traite Pratique de la Fuııction Publique, 1963, sh. 14 (TORTOP, sh.41'den aften). 
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2 - Statü (statutaire) Görüşü 

Günümüzde, hemen bütün ülkelerde uygulama imkanı bulmuş olan statü 

görüşüne göre, kamu görevlisi ile kamu idaresi arasındaki ilişkinin mahiyeti, çalışanın 

arzu ve iradesinin dışında ve üstünde objektif ve tek taraflı bir tasarrufla "kanun, tüzük, 

yönetmelik ve kararname He düzenlenen" bir statüdür'2, Ülkemizde Memurlar 

İngiltere'de Civil Servant, Almanya'da Beamte, Fransa'da Fonctiannaire statü rejimi 

içinde çalışan personeldir33. 

Statü görüşünün uygulamasında, işveren durumda olan devlet, kamu 

görevlisinin işe alınması, çalışma şartları, her türlü hak ve yükümlülükleri ile ilgili 

hususları tespit etme konusunda tam bir yetkiye ve takdir hakkına sahiptir Bu konuda 

kamu görevlisine hiçbir yetki ve hak tanınmamıştır. Devlet hizmetinde çalışmak 

arzusunda olan kimse, kanun, tüzük veya yönetmelik gibi genel, objektif ve gayr-i 

şahsi nitelikteki düzenlemelerle devlet tarafından tek taraflı olarak tayin ve tespit edilen 

şartları kabul etmekten başka bir hak ve yetkiye sahip değildir. Kamu görevlisinin 

göreve başladığı andan emeklilik veya herhangi bir sebeple görevden ayrıldığı ana 

kadar yapılacak işlemler üzerinde bir yetkisi yoktur34 Ancak günümüzde özellikle 

uygar Batı memleketlerinde kamu görevlileri kendilerini ilgilendiren yasal düzenlemere 

dolaylı olarak müdahale edebilme imkanlarına sahiptirler. Çeşitli baskı kuruluşları 

arasında önemli etkinlikleri olan memur kuruluşları ve memur sendikaları, kamu 

görevlileriyle ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde ve alınacak kararlarda, yasama ve 
yürütme organıyla idareyi etkileme gücüne sahiptirler. Ülkemizde ise, sendika hakkı 

tanınmadığından, kamu çamışanlarının kendileriyle ilgili düzenlemeler ve kararlarda 

yasama, yürütme veya idareyi etkileme güçleri hemen hemen hiç yok gibidir. 

32 ADAL, sh. 176; GÖZÜBÜYÜK, sh.107; ÖZYÖRÜK, sh.228; TORTOP, sh.42. 
33 ADAL, sh. 176. 
34 TORTOP, sh.42. 
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III. İŞE ALMA KAVRAMI 

A - İŞE ALMA KAVRAMININ TANIMI VE ÖNEMİ 

En genel anlamıyla, mal veya hizmet üretiminde kullanılan unsurlardan beşeri 

unsurun yanı insan gücünün üretim fonksiyonuna dahil edilmesine "işe alma" denilir 

İşe alma bu anlamıyla, mal veya hizmet üretmek durumunda olan herhangi bir mal veya 

hizmet üretim biriminin personel yani insangücü ihtiyacının karşılanması faaliyetidir. Bu 

nedenle bazen "işe alına" kavramına karşılık olarak "personel tedariki", "hizmete 

alma" gibi deyimler de kullanılmaktadır. 

Bir mal ya da hizmet üretim biriminin etkinliğini sağlayan unsurların başında; ış 

yerinde bulunan araç ve gereçlerin yeterliliği, bunları kullanacak veya bazı idari 

fonksiyonları gerçekleştirecek personelin işe ve iş yerine uygunluğu ve mal veya 

hizmeti üretim faktörlerini iyi bir şekilde koordine edip amaçlara yöneltecek olan 

yönetimin yeterliliği, gelir35. Günümüzde ister kamu sektöründe olsun, ister özel 

sektörde olsun mal ve hizmet üretiminde kullanılan diğer faktörler nitelik ve nicelik 

yönünden ne kadar mükemmel olursa olsun, işe ve iş yerine en uygun işgörenı 

(personeli) temin etmedikçe arzu edilen başarıyı sağlamak mümkün değildir. Çünkü her 

türlü faaliyette insan unsuru en dinamik öğedir. En mükemmel teknik imkanların 

sağlanması dahi istenilen mal ve hizmetin üretiminde başlı başına yeterli olmayacaktır. 

Önemli olan bu teknoloji ve diğer üretim faktörlerini harekete geçirmek suretiyle sonuç 
elde etmeye memur edilen kişiyi seçmektir. Bu açıdan işe almanın önemi son derece 

büyüktür. 

Kamu hizmetlerinin en hızlı, en etkili ve en ekonomik bir tarzda yerine 

getirilebilmesi açısından, hizmete almanın önemi tartışılamaz. Ancak kamu hizmetleri, 

ERDOĞAN, İlhan: Personel Seçiminin Düzenlenmesinde Psikoteknik Yöntem, "İşgücünün Seçimi 
ve işe Yönlendirilmesinde Psikoteknik Yaklaşım Sempozyumu", MPM Yayını, Ankara 1990. 
sh.9. 
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kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik hizmetler olduğu cihetle, kamu 

ihtiyaçlarının zamanında, yerinde, sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi için, işe 
alma işleminin dayanması gereken bazı prensipler vardır. Zira personelin seçimi ve işe 

alınması demek önemli bir değişkenin kamu hizmetini yürütecek olan kuaıluşun 

bünyesine alınması demektir. Bu değişken ise, kamu hizmetinin üretiminde kullanılan 

diğer faktörleri etkileme veya bu faktörlerden etkilenme durumunda olan insandır. Bu 
açıdan ister özel sektörde olsun isterse kamu sektöründe olsun işveren konumunda 

bulunan kişi, çalıştırmağı insanı seçerken, herhangi bir makmayı seçtiği veya aldığı gibi 

davranamaz. Bununla beraber günümüzde gerek işletmelerde gerekse amme hizmeti 

üreten kuruluşlarda insan unsurunun temininde, bir makina veya herhangi bir aracın 

seçiminde olduğu kadar bile dikkat edilmediği müşahade edilmektedir '1’ 

Oysa, özellikle ülkemiz gibi henüz tam bir iktisadi ve sosyal kalkınma seviyesine 

ulaşamamış ülkelerde, yeterli bir büyüme hızının elde edilebilmesi, tabii kaynaklar, fizik 

sermaye ve insan gücü kaynaklarından meydana gelen tüm milli ekonomik ve sosyal 

kaynakların verimli kullanılışına bağlıdır. "Gerçekle kalkınmanın en önemli unsuru 

teknolojiyi geliştiren ve uygulayan ve kaynakların optimum kullanımını ve 

organizasyonunu sağlayan insangücü ve verimliliğinin arttırılmasıchr""1. Bu sebeple 
kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olan ınsangücü; iktisadi ve sosyal hayatta, 

tabii iktisadi ve sosyal kaynaklar ile üretim faktörlerini en rasyonel şekilde kullanması 

gereken bir kaynak, hem de kendisi israf edilmemesi gereken kıt bir kaynaktır’8 

Şu halde insangücünün, gerek iktisadi bir mal üretiminde, gerekse kamuya 

yararlı bir hizmet üretiminde en rasyonel şekilde kullanılması gerekir. İnsan gücünün en 

rasyonel şekilde kullanılmasının temel şartı ise, hizmete almanın gerçek bir ihtiyaca 

36 ERDOĞAN, age, sh.ll. 
7 ALEMDAR. Yiğit:İnsangücü İhtiyaçlarının Planlaması Üzerine Yaklaşımlar. III. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı İnsangücü İhtiyaç Modelinin Çözümlenmesi. DPT Yayını. Ankara 1973. 
8 DPT: Kallkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), Ankara 1967.sh. 145; 

ERGUN.Enver/TOKCAN.Çetin: Kamu Sektöründe İnsangücü Sorunu (Teksir), sh. 1; ALEMDAR. 
sh. 1. 
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dayanmasıdır. Başka bir deyişle, hangi alanlarda, ne tür işlere, hangi nitelikte, kaç 

elamanın alınacağının önceden tespiti gerekir, ikinci şart ise, ihtiyaç duyulan nitelikte 

ve sayıda insan gücünün işe alınması ve mal veya hizmet üretim biriminin sahip olduğu 

insan kaymğınm en rasyonel şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır3" 

Bir mal ve hizmet üretim biriminin ihtiyaç duyduğu işgücünün nitelik ve nicelik 

yönünden tespiti ile sahip olduğu insan gücünün en verimli şekilde kullanılması, 

insangücü planlamasının konusuna girer. Bu itibarla, işe alma kavramıyla insangücü 

planlaması, çoğu zaman, aynı anlamda kullanılmaktadır. 

B - İNSANGÜCÜ PLANLAMASI KAVRAMI VE ÖNEMİ 

Planlama "önceden ne yapılacağını, nasıl yapılacağını, ne zanıan 

yapılacağını ve kimin tarafından yapılacağını karar altına almaktır"*" Bu 
tanımdan çıkan sonuca göre "planlama" birden fazla alternatifin bulunduğu yerde, 

bunlar arasından amaçlanan sonuca götürücek en uygun alternatifin önceden tespitidir. 

Planlama ile ilgili bu genel tanımdan hareketle insangücü planlaması şu 

şekilde tarif edilebilir: "İnsan gücü planlaması, gelecekte ne nitelikle ve sayıda insan 

giicime gereksinme duyulacağı ve bu gereksinmelerin ne ölçüde ve nasıl 

karşılanabileceğinin kestirilmesidir . 

Buna göre insangücü planlaması, sayı ve vasıf bakımından kafi derecede 

insangücünün, ihtiyacın hissedildiği zamanda temm edilmesine imkan sağlayan bir 

yöntemdir ve iki temel hedefe yönelik olarak kullanılır: Birincisi, üretim biriminin sahip 

olduğu insan kaynağının en etkili, en verimli ve en faydalı şekilde kullanılmasının 

39 
TUTUM, Personel Yönetimi, slı.97. 
40 ..... 

KOONTZ/O'DONNEL: Essential of Management, New York 1978. sh. 55. (TİMUR, İş Ölçümü, İş 
Planlaması, Verimlilik, sh.95'den naklen). 
41 TUTUM, Personel Yönetimi, sh.98. 
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sağlanması; İkincisi de, üretim biriminin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağının 

sayı ve nitelik bakımından karşılanmasıdır. Esas itibariyle, insan gücü planlamasıyla 

yapılmak istenen şey sadece ekonominin gelecekte ihtiyaç duyacağı insangücü 

miktarlarını tespit etmek değil; üretim sürecine girmeden önce kişilerin eğitimi, üretim 

sürecinde bulunan işgücünün verimliliğinin arttırılması, arz kaynaklarının tanzimi, insan 

gücünün verimli, hareketli ve dinamik olarak kullanımını temin etmek maksadıyla 

istihdam politikası ve çalışma şartlarının bu amaca yönelik olarak düzenlenmesi, 

kişilerin sosyal güvenliği ve refahı, üretim sürecinden emeklilik ve diğer 

sebeplerle çıkmış kişilerin yeni baştan eğitimi ve kazandırılması işlemlerinin tümünü 

kapsamaktadır42, 

Bu incelemede ele alınan konu doğrudan doruya insangücü planlaması değildir. 

Bu sebeple insangücü planlaması konusuna sadece kamu hizmetlerinde işe alma 

yönünden temas edilecektir Ancak burada şunu da belirtmek gerekir ki, kamu 

kesiminde yapılan insangücü planlamasıyla özel kesim için yapılan insangücü 

planlamasının, bir çok yönlerden aynı olmakla beraber, birbirinden farklılık arzeden 

yönlen de vardır. Bundan dolayı, konuyu, "özel kesimde insangücü planlaması 

açısından işe alma", "kamu kesiminde insangücü planlaması açısından işe alma" 

şeklinde kısaca irdelemek gerekmektedir, 

C - ÖZEL KESİMDE İNSANGÜCÜ PLANLAMASI 
AÇISINDAN İŞE ALMA 

Daha önce de değinildiği gibi, bir mal ya da hizmetin üretimi,hammade, 

sermaye ve emek gibi çeşitli kaynakların muayyen bir şekilde kullanılması şeklinde 

yapılmaktadır. İşletmelerin temel amacı ise, elde bulunan bu kaynaklan kullanmak 

suretiyle arzu edilen en yüksek sonucu elde etmektir. Bir işletmede, işletme yönetiminin 

başarısı, mevcut kaynakları alternatif kullanımlara en doğru şekilde yöneltebilmesine 

42 ALEMDAR, sh.! 
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bağlıdır. Bu sebeple bir özel teşebbüs yöneticisi türlü alternatifler içinde en isabetli olanı 

seçmek durumundadır. Buna göre (X) malından şu kadar süre içerisinde, şu kadar 

ürünün elde edilebilmesi için gerekli olan fabrika, hammadde, araç ve gereçlerin 

nereden ne şekilde temin edileceği yapılacak sağlıklı bir üretim palanlaması ile tespit 

edilecektir. Bunun yanında, elde edilmek istenen ürünün istihsalinde ne nitelikte ve ne 

sayıda işçi çalıştın- lacağının da tespiti gerekir. Aksi takdirde, diğer kaynaklar ne kadar 

tam ve mükemmel olursa olsun, yeterli sayıda elaman çalıştırılmaması halinde istenen 

sonuç alınamayacaktır. Diğer yandan yeterli nitelik ve sayıda elaman çalıştırılsa bile, 

belli bir müddet sonra ölüm, emeklilik, başka bir işletmeye transfer olma ve istifa gibi 

nedenlerden dolayı işletmelerden ayrılmalar olacak veya işletmenin genişletilmesi veya 

gelişen yeni teknolojiye göre üretim yapılması gerektiği için bu teknolojiyi 

kullanabilecek yeni yeni elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. İşte bütün bu hallarde özel 

kesim işletmecisi, üretimim başarıyla devam ettirebilmesi için iyi bir insangücü 

planlaması yapmak zorundadır. 

Özel girişimci, insangücü planlamasında bir çok değişkeni de dikkate almak 

durumundadır. Zira insangücü planlaması devamlı bir süreç olup, yeni buluşların, nüfus 

artışı ve hareketlerinin, gelişmeye ve değişmeye karşı mukavemet eğilimlerinin, ürüne 

karşı yeni taleplerin, diğer işletmelerle yerli ve yabancı firma rekabetlerinin ve çeşitli 

mevzuat düzenlemelerinin hesaba katılmasını gerektirmektedir4'. 

Bir özel teşebbüs üretim biriminin temel amacı, yapılan faaliyet neticesinde 

optimum karı sağlamaktır. Bu sebeple, bir işletmede insangücü planlamasında ilk adım, 

o işletmenin hedeflerinin mal, yöntem ve pazarlama açısından tesbit edilmesidir44 , Buna 

göre hangi maldan, ne kadar süre içinde, ne miktar üretim yapılması amaçlanmaktadır’ 

Üretim sürecinde kullanılacak yöntem ne olacaktır? Üretilecek malın pazarlama 
imkanları nelerdir? Bunlar tespit edildikten sonra sermaye, ekipman planları, yemden 

43 TUTUM: Personel Yönetimi, sh.98. 
44 AYTEK, Bintuğ: İşletmelerde İnsangücü Planlaması. AİTİA, Ankara 1978. 
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düzenleme planlan, mal ve hizmet üretiminde değişiklik ve pazarlama planlan ile 

parasal kaynak ve imkanlar göz önünde tutularak insangücü hedeflerinin o işletmenin 

hedefleriyle ilışkilendirilmesi gerekir. 

İkinci adım olarak da, işletme, mevcut insangücünden yararlanma imkanlarını 

değerlendirir. Bu aşamada, mevcut personelin nitelik ve nicelik yönünden miktar, 

yemleme oranı, devamsızlık, fazla ve eksik çalışılan günler, başarı durumu ve 

ödenmekte olan ücretler dikkate alınır. Üçüncü aşamada işletmenin dışındaki 

(çevredeki) eleman bulma imkanları, nüfus eğilimleri, yerleşme, ulaştırma ve çalışma 

şartlarıyla hükümetin iktisadi, ticari ve sosyal politikalarına ilişkin bilgiler toplanır. 

Şekil 1 : Özel Kesimde İnsangücü Planlaması Süreci4 

Şirket 
hedeflerinde 
olası 

değişiklik 

4S 

GRAHAM, H.T.Human Resources Management, London 1974. sh. 122 (TUTUM, age, sh.99 
naklen). 
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En son aşamada ise, ülkede bulunan potansiyel işçi arzı ile ilgili değişkenler 

değerlendirilerek, hangi aşamada ne kadar işgücüne ihtiyaç bulunduğu tespit edilerek, 

ış alanı, görev ve yer itibariyle ayrıntılı bir şekilde gösteren bir plan yapılır46 

Özel teşebbüs için personel seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk husus, kişinin 
hangi işi yapmak ve ne tür ilişkileri gerçekleştirmek üzere seçileceğinin 

kararlaştırılmasıdır. Daha sonra bu işi yapmak için alınacak olan kişilerde ne tür 

niteliklerin aranacağının tespiti gerekir. Son olarak da adaylar arasında istenen vasıfları 

taşıyanların bulunup işe alınması sağlanır47. Gerçi işletmelerin elaman temininde takıp 
ettikleri usuller farklılıklar göstermektedir. Ancak genel olarak iyi bir elaman alım 

sistemine sahip olduğu söylenen işletmelerde, personelin işe alımı prosedürü, şekil 2’de 

görüldüğü gibi gerçekleşmektedir. 

Şekil 2'dekı işe alma prosedüründe görüldüğü gibi, ilk basamakta adaylarla bir 

ön görüşme yapılır. Bu ilk görüşmede, adayların, firmanın personel politikalarına 

uygunluğu açısından değerlendirmesi yapılmakta, istenen genel şartları (mesala 

meslekte 5 yıl tecrübe gibi) taşımayanlar elenmektedir. İkinci aşama ise, işe alınacak 

adayların seçimi için sınav aşamasıdır. Sınav aşaması adayların işe uygunluğunun kesin 

olarak değerlendirilmeleri, yanı bilgi, yetenek ve nitelik yönünden işe uygun olup 

olmadıklarının test edilmesi aşamasıdır. Adayların işe uygunluğunun tespitinde yazılı, 

sözlü ve uygulamalı (pratik) sınav usulleri uygulanarak istenen bilgi ve becerileri 

taşıyıp taşımadıkları test edilir. Bu safhada başarılı olan adaylar, işe alınacak 

kimselerdir. Bunlar arasından seçim servisi tarafından tespit edilen adaylar, ilgili bölüm 

46 TUTUM. Personel Yönetimi, sh.99. 
47 ERDOĞAN, ags, sh.12. 

33 



yöneticilerince de değerlendirilecek ve seçim kesinleştikten sonra işe alınmaları 

sağlanacaktır48. 

Bu prosedür, genel bir uygulama süreci olmakla birlikte, özel kesimde bazı 

işletmelerin personel aldıkları zaman bu aşamaların tamamına riayet ettikleri 

söylenemez. Bunun sonucu olarak da, çoğu zaman, işlerin düzenli ve sürekli olarak 

yapılmadığı, çalışania-çalıştığı iş ve çalışan-işletme arasındaki ilişkilerin düzenli olarak 

yürümediği müşahade edilmektedir. 

48 ERDOĞAN, ags, sh. 12-13. 
49 ERDOĞAN, ags, sh.12. 
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D - KAMU KESİMİNDE İNSANGÜCÜ PLANLAMASI VE 
İŞE ALMA 

İnsangücü planlaması özel kesimde olduğu kadar kamu kesiminde de önemlidir. 

Ülkede yaşayan ve hemen her kesime hitap eden kamu hizmetlerinin görülmesinde 

ihtiyaç duyulan insangücünün temini açısından, iyi bir tnsangücü planlaması yapılması 

zarureti ise izahtan varestedir. Oysa özellikle ülkemiz gibi gelişme yolunda olan ve 

kalkınmasını henüz tamamlayamamış memleketlerin kamu yönetimlerinde insangücü 

planlaması tekniklerinden yeterince yararlanıldığını söylemek zordur. Bilakis, devletin 

ve hükümetin istihdam politikası, sayı ve nitelik dikkate alınmadan, daha çok insanı 

işsizlikten kurtarmak ve işsizleri ış sahibi kılmak istikametinde gerçekleşmektedir. 

Bu politikalar, toplumun her kesimindeki işsizlerin, devleti, ış ve aş kapısı olarak 

görmesine sebep olmaktadır. 

Yanlış politikaların temelinde hizmete almanın gerçek bir ihtiyaca 

dayanmaması, kadroların lüzumundan fazla şişirilmesi yatmaktadır. Buna bağlı olarak 

bugün ülkemizde bir çok devlet dairelerinde büyük bir oranda gizli işsizlik 

görülmektedir. Mevcut işler bir kaç kişi tarafından yürütülürken, çok sayıda kamu 

çalışanı ay sonlarında maaş alabilmek için sadece gün doldurmaktadır. 

Oysa gerçek ihtiyaca dayanmayan işe alma politikası, ülkenin sahip olduğu 

para ve insangücü kaynağının israfından başka bir şey değildir. Bunun yanında, plansız 

bir insangücü ve istihdam politikası, ülke düzeyinde işgücünün dağılımında büyük 

dengesizliklere sebep olmaktadır. Mesela, belli bir kamu kuruluşu büyük bir oranda 

işgücüne ihtiyaç duyarken, bir başka kuruluşta ise aşırı derecede kamu görevlisi 

istihdam edilmektedir. Keza, doktorluk, hakimlik, öğretim elemanı gibi bazı 
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mesleklerde görülen bir kısım açıklar hiçbir zaman doldurulamazken, bir kısım meslek 

dallarında ihtiyaçtan çok fazla sayıda kişi iş talep etmektedir. Bu derece dengesiz ve 

tutarsız politikalar neticesinde devlet, vatandaşını mutlu edebilmesi için yapması 

gereken temel görevlerim yapamamakta, hizmetlerin görülmesi için gerekli finansmanı 

sağlayamamakta, görülmeye çalışılan hizmetler ise gerektiği gibi yürütülememektedır. 

Devletin sahip olduğu gelirlerin önemli bir bölümü çalıştırdığı işçi ve memur maaşına 

transfer edildiği halde, işçi ve memurlar dahi maaş ve ücret yetersizliğinden şikayet 

etmektedir. Kısaca, bu yanlış uygulamalar neticesinde, kamu hizmetlerinin etkili, 

verimli, sürekli, süratli ve ekonomik olarak yürütülmesi mümkün olmamaktadır. 

Bütün bu sebepler, kamu kesiminde iyi bir ınsangücü planlaması yapılmasının 

bir zaruret olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde çok yakın zamana kadar kamu 

kesimi açısından iyi bir insangücü politikası izlendiğim söylemek son derece zordur. 

Bunun temelinde yüksek oranda işsizliğin bulunması yatmaktadır. Bundan dolayı da 

hükümetler, daha çok kişiyi kamu kesiminde işe almak suretiyle işsizliğin yoğun 
baskısını hafifletme siyaseti izlemektedirler. 

Buna mukabil, son yıllarda kamu kesimi içm insangücü planlaması yapılmasının 

bir zaruret olduğu, devlet memuru maaşlarının ve işçi ücretlerinin bütçeye getirdiği 

külfet sebebiyle daha iyi anlaşılmış ve kamu kesiminde geçerli olabilecek insangücü 

planlama modelleri üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Kamu kesimi için düşünülen 

modellerin geliştirilmesinde, özel kesim insangücü planlaması modellerinden istifade 

edilmektedir. Konumuz, doğrudan doğruya insangücü planlaması olmadığı için, burada 

bu modellerin tartışmasına girilmeyecektir50. 

Örnek bir model için bkz. U.S. Civıl Service Commission, Career Stafling, A Method of Manpovver 
Planning, 1956, sh. 13. 
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Ancak kısaca ifade edelim ki, insangücü planlaması, işe almanın bir ön safhasını 

teşkil etmekte olup, işe alınacak personelin sayı ve nitelik yönünden önceden 

belirlenmesi sürecidir. Bu süreç sonunda, yani kamu hizmetinde istihdamına ihtiyaç 

duyulan personelin sayısı ve nitelikleri tespit edildikten sonra, sıra işe alma işlemindedır. 

Kamu hizmetlerinde işe alma işlemi özel sektörünkine benzemekte ise de ondan 

farklı 

Şekil 3 : Kamu Yönetiminde İşe Alma Prosedürü 
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özelliklere sahiptir. Kamu kesiminde özel kesimden farklı olarak işe alma belli kanuni 

prensiplere bağlanmıştır. Herşeyden önce kamu hizmetine girmede yeterlik ve eşitlik 

ilkesi caridir. Yeterlikten maksat, hizmete alınan kişinin hizmetin gerektirdiği nitelikleri 

haiz olmasıdır. Eşitlik ilkesi ise, kamu hizmetine her vatandaşın girme hakkına sahip 

olması, yani bazı sebeplerle bazı kimselere ayrıcalık tanınmamasıdır. Kamu hizmetlerine 

alınacakların haiz olmaları gereken genel ve özel şartlar ile hizmete alma prosedürü 

özel kanun hükümleriyle tespit edilmiştir. Genel olarak, kamu hizmetine eleman 

alınacağı zaman Şekil 3' deki gibi bir prosedür takip edilir. 

Şekil 3'de görüldüğü gibi, ilk önce kamu hizmeti için eleman alınacağı hususu, 

kamu oyuna duyurulur. Yapılan duyuruda; alınacak personelde ne gibi genel ve özel 

şartların aranacağı, müracaat içm gerekli belge ve bilgiler, müracaat yeri ve zamanı 

bildirilir. Müracaat akabinde, istenen belge ve bilgiler değerlendirilir. Gerekli şartları 

taşımadığı anlaşılanların müracaatı kabul edilmez. Uygun görülenler arasında yarışma 

ve yeterlik sınav testleri uygulanarak yeterliliğini ispat edenler mülakata çağırılır. 

Mülakatta, adayların fiziki ve psikolojik yönden devlet memuru olup olamayacakları 

test edilir. Yeterli görülenler, yazılı ve mülakat sınavlarında aldıkları başarı puanları 

sırasına göre aday devlet memurluğuna atanır. Adaylık bir nevi staj kademesidir. Bu 

devrede, aday memurun görevdeki başarısı ve ahlaki tutumu değerlendirme konusu 

olur. Ahlaki yönden yeterli olmayan ve olumsuz sicil alanlarla, memuriyet yönünden 

yeterli olmadığı tespit edilenlerin görevle ilişiği kesilir. Memuriyet ve ahlaki yönden 

yeterli bulunanlar ise, asil memur olarak kamu hizmeti görevine atanır. 

E - İŞE ALMA AÇISINDAN PERSONEL REJİMLERİ 

Her ülkenin uyguladığı işe alma politikası, benimsenen personel rejimine göre 

farklılıklar göstermektedir. Bunun sebebi, ülkelerin sahip oldukları personel 

sistemlerinin; coğrafi alan itibariyle büyük veya küçük olmasına, nüfusu ve sosyal 

yapılarına göre farklılıklar arzetmesindendir. Gerçekten de bir ülkenin din, dil, gelenek 
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gsbi değerleri o ülkenin idari yapısında önemli yansımalar göstermektedir. Keza ülkenin 

coğrafi yapısının, benimsediği siyasi ve iktisadi sistemin, o ülkenin idari yapısı üzerinde 

kaçınılmaz bir etkisi vardır. Bu itibarla, mesela Amerika Birleşik Devletleri, eski 

Sovyetler Birliği gibi geniş bir toprağa sahip ülkelerde genellikle federal bir devlet 

yapısı gözlenmektedir. Keza, Hindistan gibi çok sayıda dillerin konuşulduğu ülkelerde 

yeknesak bir idari yapı ve yönetim anlayışının uygulanması son derece zorlaştığı için, 

farklı farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Yine bunun gibi, ülkelerin benimsediği 

siyası sistemler de ülkenin yönetim anlayışı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu 

itibarla, demokratik Batı ülkeleri ile Sosyalizmi benimseyen ülkelerin personel 

sistemleri arasında, üniter devlet ilkesini benimseyen ülkeler ile federal devlet sistemini 

benimsemiş ülkelerin personel sistemleri arasında önemli farklılıklar görülmektedir 

Netice itibariyle, işe alma açısından personel sistemlerinin her birini, başlı 

başına bir model olarak ele almak ve bütün özellikleriyle ortaya koymak son derece 

güçtür. 

Ancak, kamu personel yönetiminde hemen bütün yazarlar, ülkeden ülkeye 
farklılıklar gösterse de, ortak uygulama ve ortak özellikleri dikkate alarak bir takım 

tasnifler yapmaktadırlar. Bu tasnifler arasında personel rejimlerini açık ve kapalı 

şekilde nitelendiren bir tasnif tarzına değinmek istiyoruz. 

1 - Açık Personel Rejimleri 

Açık personel rejimlerinde personel tedariki, büyük bir özel teşebbüste 

uygulanan yöntemlere benzer usul ve esaslara göre yapılmaktadır51, Kamu kuruluşları, 
tıpkı özel sektörde olduğu gibi, ilk önce sahip oldukları bütün kadroların bir envanterini 

çıkarırlar. Kuruluşta yapılması ve yürütülmesi gereken işler kuruluşun amaçları 

'1 TORTOP, Kamu Personel Yönetimi, sh.19. 
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yönünden ortaya konulur. Daha sonra, hangi işlerin hangi nitelikte personel istihdam 

edilmeyi gerektirdiği konusu belirlenir. Diğer bir deyimle, hangi tür işlerde hangi 

düzeyde öğretim görmüş kişiler çalıştırılabilir? Hangi işler özel bir teknik bilgiyi, ihtisası 

veya tecrübeyi gerektirmektedir17 Hangi işler erkekler tarafından, hangi işler kadınlar 

tarafından daha iyi bir şekilde yürütülebilir7 Bu gibi soruların cevaplan ortaya konulur. 

Bundan sonra her bir işte çalışacak olanların ücretleri, işin niteliği ve o işte çalıştırılacak 

şahsın vasfına göre (eğitimi, ihtisas ve tecrübesi dikkate alınarak) belirlenecektir. Bütün 

bu çalışmalardan sonra, hangi kurumda, ne nitelikte işlerin bulunduğu ve bu işler için 

hangi vasıf ve nitelikte, ne kadar elemana ihtiyaç olduğu personel yönetimince 

kamuoyuna duyurularak açık bulunan işlere en uygun elemanların alınması sağlanmaya 

çalışılır. 

Her sistemin kerıdı içinde bir takım faydalı yönleri yanında sakıncalı yönleri de 

bulunmaktadır. Açık sistemin en önemli faydası esnek bir personel rejimi önermesidir. 

Bunun sonucu olarak, açık sistemi benimseyen ülkelerde hizmetin genişlemesi, 

daralması ve büyümesi gibi durumlarda personel tedariki kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Bu sistemin faydalı bir diğer yönü de kesimler arası personel hareketliliğine kolaylık 

sağlamasıdır. Bu cümleden olarak belirtelim ki, kamu kesiminde çalışanların özel 

kesime, özel kesimde çalışanların kamu kesimine geçişi son derece kolaydır. Bu ise, 

pek çok ülkede uygulanan esneklik politikasının önemli bir parçasını oluşturur. 

Personel hareketliliği, modern kamu yönetiminin karmaşıklığı ile başa çıkabilmeleri 

açısından yönetici kadronun gerekli tecrübelere sahip olmasını, bunun yanında değişen 
öncelikler karşısında insangücü kaynağının daha esnek, daha verimli ve daha etkili bir 

şekilde kullanılmasını sağlar2. 

Sistemin en önemli sakıncalarından birisi, bütün kamu kuruluşlarında ve her 

türlü iş açısından uygulanabilecek kadar esnek olmamasıdır. Bu sistem, daha ziyade 

59 
OECD: Flexible Personnel Management in the Public Service, PUMA. Paris 1990. 
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uzmanlaşmanın çok önemli olduğu hizmetler ve kuruluşlar açısından 

düşünüldüğünden, her işin uzmanlık gerektiren bir iş olmadığı kamu yönetiminde 

uygulanma kabiliyeti son derece sınırlıdır. Çok basit işler hiç bir tecrübesi olmayan 

kişilerce yapılabilir; veya tecrübesiz kişiler belli bir müddet sonra o işi yaparken tecrübe 

sahibi olabilirler. Diğer yandan kamu hizmetleri nitelik itibariyle özel sektörce yürütülen 

işlere göre farklıdır. Özel sektörde "karlılık" ve "verimlilik" gibi iki önemli anlayış 

hakimken, kamu hizmetinde kamu yararı ilkesi ağır basmaktadır. Öyle kamu 

hizmetleri vardır ki, karlılık ve verimlilik bir yana, zararına da olsa yürütülmesi gerekir. 

Çünkü bu hizmetlerde aslolan kamu yararıdır. Diğer yandan, açık sistemin 

uygulanabilmesi, ilk öğretimden yüksek öğretim kademesine kadar ülkenin öğretim 

sisteminin, kişilerin belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlama amacına yönelik olmasını 

gerektirmektedir. Bu ise, o ülkede çok sayıda ve değişik amaçlara yönelik eğitim 

kurumlarının varlığını zaruri kılar. Bunun başarılması, özellikle gelişme halindeki 

ülkelerin en büyük çıkmazlarından birisidir Diğer yandan, sistemin iyi bir şekilde 

işleyebilmesi için, uygulanacak olan ülkede özel teşebbüsün geniş ve ülke ekonomisinin 

önemli bir kesimine hakim durumda olması; kamu yönetiminde bulunan kişilerin özel 

kesime, özel kesimde olanların rahatlıkla kamu kesimine geçebilmelerine imkan 

verilmiş olması gerekir. Aksi halde aynı işyerinde ve aynı meslekte sürekli kalmak 
memurların hareketsiz ve ufuksuz kalmalarına neden olur53. 

Kısaca, açık sistemin uygulanabilmesi için, bu sistemi uygulayacak ülkenin 

muhtelif alanlarda uzman kişi yetiştirme amacına yönelik her kademede ve çok sayıda 

eğitim ve öğretim kurumuna sahip olması gerekir. Ayrıca sınai yönden gelişmiş ve 

kalkınmış bir ülke olmak ve güçlü bir özel teşebbüse sahip olmak lazımdır. Bu da, 

ancak ABD gibi ülkelerde mümkündür54. 

' DEBBASCH, Charls: la Fonction Publique en Europe 1982 (Tortop, dnt 7 sh.21); ÖRNEK, sh. 178. 
54 DEBBASCH, age, (TORTOP, dnt. 8, sh.21). 
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2 - Kapalı Personel Rejimi 

Kapalı personel rejimi, belli başlı iki esasa dayanır. Bunlar statü ve kariyerdir 

Kapalı personel sisteminde memurlar açık sistemin aksine kural olarak bütün mesleki 

faaliyetlerini çalıştığı kuruma hasreder55. Memurların işe alınmalarından emekliliklerine 

kadar geçen süre zarfında ilerlemeleri, yükselmeleri, yer değiştirmeleri kariyer sistemine 

göre gerçekleşir. Bu sistemde kamu görevlilerinin tabi olduğu özel bir statü rejimi 

vardır. Görevler, yetkiler, sorumluluklar, haklar ve yükümlülükler bu statüyle tespit 

edilmiştir. Sisteme göre belli bir memuriyete atandıktan sonra, belli kurallara tabı olarak 

ve hiyerarşik bir çok kademelerden geçilerek en yüksek mevkilere gelme imkanı 

mevcuttur Ancak belli görevlere atanabilmek için bazı özel nitelikler aranır. 

Memurluk, bir meslek olarak kişilere bir takım güvenceler sağlamak yanında, bazı 

haklardan mahrumiyeti de gerektirmektedir. Bu itibarla, bir memur görevden 

çıkarılmayı gerektiren bir fiili işlemedikçe görevinden alınamaz; buna mukabil, 

memurlara grev ve siyasetle uğraşma hakkı tanınmaz. 

Kapalı sistemin en faydalı yönü, kamu yönetimi fikrine daha uygun bir sistem 

önermesidir Bu sistemde yalnızca verimlilik esas değildir; kamu yaran da çok 

önemlidir. Bunun yanında, genel menfaate uygun, tecrübeli ve yetişmiş personelin 

çalıştırılmasına da imkan sağlar. Ancak sistemin iyi bir sınıflandırma, atama ve ücret 

rejimim gerektirmesi de dejavantajlarındandır. Diğer yandan karlılık ve verimlilik esası 

ikinci plana itildiği için devlete maliyeti yüksektir. Ayrıca esneklik yok denecek kadar 

azdır. Tıpkı bir askeri teşkilat gibidir. Bir memur göreve başladığı andan emekliliğine 

kadar 25-30 sene aynı kurumda görev yapmakta, özel sektöre geçme imkanlarından 

son derece mahrum kalmaktadır. Aynı şekilde özel sektördekilerin de devlet 

memuriyetine geçme imkanları son derece sınırlıdır. 

55 TORTOP, sh.21; ÖRNEK, sh. 179 
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Netice olarak, açık ve kapalı sistemlern birbirinin tersi olduğu söylenebilir. Açık 

sistemde "karlılık" ve. "verimlilik" ilk planda yer alırken kapalı, sistemde "kamıı yaran" 

ön plana geçer. Açık sistemde personelin güvencesi yoktur, işveren gerektiğinde 

personelinin işine son verir. Buna mukabil ücret ve diğer haklar yönünden tatmin 

edicidir. Kapalı sistemde memurun muhkem güvenceleri vardır; belli şartlar dışında 

işine son verilemez. Buna mukabil memurların sendikal hakları, grev hakları, siyasetle 

uğraşma hakkları yoktur, ya da çok sınırlandırılmıştır. Açık sistemde kesimler arası 

hareketlilik önemli ölçüde gerçekleşirken, kapalı sistem kesimler arası hareketliliğe de 

kapalıdır. 

Burada son olarak ifade edilecek olursa, hemen hemen hiç bir ülkede bu iki 

sistem yalın haliyle uygulanmamaktadır. Bir çok ülkede açık ve kaplı sistem karma bir 

şekilde uygulanmaktadır56. Mesela, açık sistemin cari olduğu ABD'de belli ölçüde 

kariyer unsurlarına da yer verilmektedir57. Kapalı sistemin cari olduğu Fransa ve diğer 

bazı Avrupa ülkelerinin personel sistemlerinde görülmekte olan sözleşmeli personel 

uygulaması açık sisteme de yer verildiğinin bir işaretidir58 

3- Türk Kamu Personel Rejiminin Niteliği 

Türk kamu personel sistemi, tipik bir kapalı personel rejiminin özelliklerini 

göstermektedir. Zira, ülkemizde kamu görevine girişte, uzmanlıktan çok genel kültüre 

ağırlık verilmektedir. Personel yönetiminde esneklik son derece sınırlıdır. Devlet 

memurluğu, 18-20 yaşında girilip emekliliğe kadar süren uzun bir kariyer meslek olarak 

düzenlenmiştir. Kamu hizmetlerine eleman alınırken, karlılık, verimlilik gibi ilkeler 

dikkate alınmamaktadır. Personelin özel kesime geçiş imkanları son derece sınırlıdır. 

56 TORTOP, sh.23. 
57 GAZ1ER, M: La Function Publique Dans le Monde İ.İ.A.P. 1970, sh.29. 
58 TORTOP, sh.23. 
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Özel kesimden de kamu kesimine geçiş pek sık rastlanan bir olay değildir. Ancak son 

yıllarda yaygınlaşan sözleşmeli istihdam uygulaması, kamu yönetiminin açık personel 

rejimine kapılarını aralamakta olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 
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ikinci bolum 

KAMU HİZMETLERİNDE İŞE ALMA SİSTEMLERİ 





İKİNCİ BÖLÜM 

KAMU HİZMETLERİNDE İŞE ALMA SİSTEMLERİ 

İşe alma sistemleri, kamu hizmetlerinde istihdam edilmek üzere alınacak per¬ 

sonelin ne şekilde işe alınacağı, yanı personel tedarikinde uygulanacak usul, esas ve 

yöntemleri, işe alınacaklarda ne gibi şart ve niteliklerin aranacağı konulan 

kapsamaktadır. 

İncelemenin bu bölümünde kamu hizmetlerinde işe alma sistemleri; hizmete 

alınacaklar yönünden, hizmete almada yetkili makamlar yönünden ve hizmete almada 

uygulanan usuller yönünden üç kısma ayrılarak incelenecektir. 

I. HİZMETE ALINACAKLAR YÖNÜNDEN İŞE ALMA 
SİSTEMLERİ 

İşe alma sistemleri, hizmete alınacaklar yönünden ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan birincisine "kayırma sistemi" veya "patronaj sistemi" denilmektedir. İkinci 

sistem ise "liyakat sistemi" veya "yeterlik sistemi" olarak adlandırılmaktadır. 
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A - KAYIRMA (PATRONAJ) SİSTEMİ 

1 - Tanımı ve Mahiyeti 

Kayırma sistemi, belli otoritelerin (hükümdar, siyasi iktidar) kamu hizmetine 

alınacakları, kendilerine, hısımlık, düşünce veya siyasi görüş bakımından yakın 

hissettikleri kişiler arasından seçmesi esasına dayanan sistemdir. Sistemi ifade etmek 

için, kayırıcılık, ganimet ya da siyasal yağmacılık olarak Türkçeye çevrilebilecek 

"SpoiIs System" \tya "Patrorıage" yada "Favouritism" terimleri de kullanılmaktadır1 . 

Sistemin temel karakteristiği, adından da anlaşıldığı gibi devlet 

memuriyetinin; liyakat, ehliyet yani yeterlilikten ziyade siyasi iktidara hizmet, iktidarda 

bulunanlara herhangi bir şekilde bağlılık ve sadakat esasına dayanmasıdır. Kayırma 

sisteminde kamu görevlisi olarak işe almanlar, herhangi bir nedenle iktidar sahiplerine 

yakın olan kişiler arasından seçildiği için, bunların birinci planda yer alan görevleri, 

amme menfaatinin gerçekleştirilmesi ya da korunması yerine, iktidar sahipleri ve 

mensubu bulundukları partinin, zümrenin, sınıfın, aşiret, aile ve benzerlerinin 

menfaatlerini korumaktır2. Bu sebeple hizmete alınacak kişilerin yeterliliklerine fazlaca 

önem verilmez Burada "yeterlilik çınlayışı" iktidarda bulunanlara ve onların 

menfaatlerine hizmet etme konusunda en yetenekli olmaktır ve bu konuda en yetenekli 

olanlar hizmete alınır. 

Sistemde, memurlar devleti yönetme konusunda söz sahibi olan otoriteye yakın 

kişiler arasından seçildiğinden, bunların hizmetteki görev süreleri de kendilerini göreve 

getirenlerin görev yaptığı süreyle sınırlıdır. Yeni bir hükümdar ya da hükümet iktidarı 

devraldığında, eskilerin görevlerine son verilir. Bu kez de yeni iktidar sahiplerinin 
yakınları veya taraftarları göreve getirilmektedir. Yeni iktidar kendi adamlarım 

1 GURAN, Sait: Memur Hukukunda Kayırma vc Liyakat Sistemleri, İstanbul 1980. sh.85. 
2 AD AL. age, sh. 101. 
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kayırmaktadır. Çütıkı devlet memuriyeti üzerinde hiç kimsenin hususi bir mülkiyet 
hakkı yoktur. New York senatörü Williatn L. Marcy'nin dediği gibi "siyasi savaşta 

yeni tenler görevlerinden çekilmelidir, ganimet, savaşı kazananın hakkıdırn 

2 - Sistemin Doğuşu ve Tarihi Seyri 

Hemen bütün ülkelerde, personel idaresi ile devlete hakim olan rejimin hukuki 

bünyesi ve toplumun sosyal yapısı arasında çok sıkı bir münasebet bulunmaktadır4 Bu 
sebepledir ki, bir üikede devlet hükümdarın şahsı mülkü olarak görülüyorsa, devletin 

siyasi ve hukuki yapısı bu anlayışa göre şekilleneceği için, personel sistemi de bu 

anlayışa paralel bir veçhe kazanacaktır. Bunun sonucu olarak devleti idare edenler her 

türlü yetkiyi hükümdar adına kullanacaklardır. Hükümdarın iktidarını koruyabilmesi 

ise, onun adına yetkilen kullanacak ve görevleri ifa edecek memurların kendisine sadık 

kişiler arasından seçilmesine bağlıdır. İşte kayırma sistemi de böyle bir anlayışa uygun 

olarak, demokratik rejimin ve hukuk devleti fikrinin doğuşundan önceki devirlerde, 

zamanın devlet ve idare anlayışının bir üıünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Belli bir kişi veya zümrenin hakimiyetine dayanan yönetimlerde, kamu 

görevlileri yönetici durumunda olanların kişisel arzularına göre hizmete alınır veya yine 

onların isteklerine görevden uzaklaştırılırlar Göreve almanlar yöneticilerin istek ve 

arzuları istikametinde görev yaparlar ve mutlak bir itaat ve sadakatle çalışırlardı. İktidar 

sahipleri herhangi bir şekilde devrildikleri veya iktidarlarını kaybettiklerinde, çoğu kez 

eski iktidarın memurları da işlerinden atılıp iktidar sahipleriyle aynı akıbeti paylaşırken, 

yeni iktidar sahipleri de kendilerine itaat ve sadakat gösteren kişileri işbaşına getirirdi. 

Eski Roma'da, imparatorun iktidar yetkilerini halktan aldığına inanılır, onun 

adına görev yapanlar kamu görevlisi sayılırdı. İmparatorun kişisel otoritesi ile, devleti 

3 MERIKOSKI, V.:The Politiziation of Public Administration, Helsinki 1969, sh. 13; RIPER. Paul: 
History of the United States Civil Service, Rovvpeterson Co. 1958, slı.30. 
4 ADAL, sh 115. 
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temsil eden otoritesi teorik olarak ayrı görülüyor idiyse de, Sezar zamanında bu iki 

şahsiyet arasındaki fark imparatorun kişisel otoritesi lehine ortadan kalkmış, tam bir 

hiyerarşi düzeni içinde, askeri disipline dayanan, hükümdara sadık bir bürokrasi 

oluşturulmuştur. Ortaçağa gelindiğinde ise, tam bir feodal rejim kurulmuş, hükümdar 

veya prenslerin emrinde bulunan kişiler kamu hizmeti görevlisi olmaktan ziyade, 

bunların şahsi hizmetlileri olarak görülmeye başlanmış, kamu hizmetleri ancak 

hükümdarlar ve prenslere şahsi tabiiyet ve mutlak itaatle bağlı bir kadroya 

gördürülmeye başlanmıştır5. 

İktisadi alanda liberalizm anlayışının sonucu olarak ortaya çıkan burjuva sınıfı 

ile birlikte, devletin siyasi ve idari yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Kamu 

hizmetlerinin sayısında ve kapsamında önemli artışlar görülmüş, buna paralel olarak da 

kamu görevlileri hükümdarın şahsi hizmetkarı olmaktan çıkarak devlet hizmeti gören 

bir memur hüviyetim kazanmıştır, 1789 Fransız İhtilaliyle birlikte feodalizmin yıkılarak 

yerine merkezi otoriteye bağlı milli devletlerin kurulması sonucunda, kamu hizmetleri 

ve personel rejimleri yeni bir veçhe kazanmış oldu. Milli eğemenlık anlayışı, devletin 

hükümdarın şahsi mülkü olduğu yolundaki telakkileri kökünden yıktı. Bundan sonra 

hükümetler, milli iradenin emrinde, idare ve memurlar da doğrudan doğruya milletin 

hizmetinde görülmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, devlet memuru, milli 

iradenin temsilcisi olan hükümdarın hizmetçisi olmaktan çıkartılıyor, devletin ve 

milletin hizmetkarı oluyordu". Ancak burada bir hususu ilave edelim ki, bu gelişmeler 

her ülkede aynı zamanda gerçekleşmiş değildir. Kayırma sistemi çok yakın zamanlara 

kadar değişik ülkelerde ve değişik şekilde uygulanmaya devam etmiştir. 

5 AD AL. sh. 17. 
6 ADAL, sh.22. 
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3 - Sistemin Uygulanması 

Kayırma sistemi tarih boyunca hemen bütün ülkelerde uygulanmış bir sistemdir. 

Bugün bile özellikle demokratik idare tarzını yeni yeni benimseyen ülkelerde, 

bürokrasinin belli başlı noktalarında yer yer uygulanmaktadır. Hatta şunu da söylemek 

mümkündür: Kayırma sisteminin uygulanması sadece demokratik olmayan bir devlet 

rejimini gerektirmemiştir. Her ne kadar eski devirlerin monarşık ve oligarşik 

idarelerinde, idare edenler şahsi ikbal ve menfaatlerini korumak ve devam ettirmek, 

kendi rejimlerini ayakta tutmak için bu sistemi uygulamışlarsa da, daha sonraki 

devirlerde demokrasinin gelişmesi ve siyası partilerin doğuşuyla birlikte, iktidarın 

partiler arasında el değiştirmesi hallerinde kayırma sisteminden başka bir şey olmayan 

ganime! spoils sistemi uygulanmaya devam etmiştir1. Bu cümleden olarak ifade 

edelim ki, kayırma sistemi ganimet sistemi adı altında 1789-1829 yılları arasında 

ABD'de yoğun bir şekilde uygulandı* 

Sisteme göre, seçim mücadelesi bir nevi savaştır. Savaşta kazanan taraf 

ganimeti almayı hak etmişse, seçimde kazanan siyasi parti de "demokrasiye hizmet" ve 

"bürokrasiyi denetim altında bulundurma" ganimetini hak etmiştir. Böylece seçimde 

başarısız olan siyasi iktidar yandaşlarıyla birlikte gitmeli, seçimi kazanan siyasi parti de 

yandaşlarıyla birlikte iktidar olmalıdır9. Çünki siyası partiler ancak kendi taraftarlarıyla 

ayakta kalırlar. Taraftarlar partiyi iktidara getirme konusunda verdikleri sözleri 

tutmuşlardır. Öyle ise memurluk kadroları iktidar partisinin yandaşlarına dağıtılmalı, 

onların şevk ve çalışma arzuları böylece teşvik edilmelidir. Diğer yandan memurluğun 

uzun süre belli kişiler elinde kalması, memurlardan kurulu bir bürokrasinin ortaya 

çıkmasına sebep olur ki, bu da son derece tehlikeli görülmüştür. Üstelik demokrasilerde 

1 ADAL, sh. 102; GÜRAN, sh.87. 
* Özellikle Başkan Andrevv Jacson zamanında çok katı bir şekilde uygulanmıştır. 
9 GÜRAN. sh.86; TORTOP, sh.49-50 
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imkan dahilinde herkese kamu hizmetine katılma hakkının verilmesi de gerekir. Bu 

anlayış, sonuçta memurların iktidar partisiyle birlikte değişmesi usulünü getirdi"'. 

Yoğunluğu giderek artan şekilde uygulanan bu sistem ülkede çok büyük sosyal 

çalkantılara yol açmıştır. Bu çalkantıları kısmen de olsa hafifletmek için 1820'de kabul 

edilen ve 4 yılda bir kamu görevlilerinin değiştirilerek yerine yenilerinin atanması 

esasını öngören "Dört Yıl Kanunu" adı verilen kanunun uygulanması bile duyulan 

rahatsızlıkarı hafifletemedi. Çünki bir görevi tamamıyla hak etmiş aktif partililerin 

hepsine yetecek miktarda kadro yoktu11. Diğer yandan, ülke meseleleri, Kongrenin 

kanun yapma ödevi, kamu görevlerinin hızlı partizanlar arasında yağmalanan malın 

paylaşımı faaliyetinden daha az önem taşımaya başladı12. Yönetime gelen her iki parti 

de bundan şikayetçi olmasına rağmen, sistem her iki partinin de baş vurduğu bir 

yöntem olarak uygulanmaya devam ediyordu. Nihayet. Başkan Grant döneminde 

büyük skandalların ortaya çıkması, 1881 yılında da Başkan J.A.Garlfıeld'in istediği 

memurluğu alamayan Guitean isimli İtalyan asıllı bir memuriyet arayacısı tarafından 

öldürülmesi ile kayırma sistemi ulaşabileceği en son noktaya geldi1'. Bunun üzerine 

1883 "Pendlton Acı" ile kayırma sisteminden liyakat sistemine geçiş için ilk adım 

atılmış oldu '. Daha sonra kayırma sistemi ABD'de "siyasa! kadrolar ve siyasal 
atamalar" adıyla 1900'lü yılların başlarına kadar sürdü. 1936'da % 60, 1947'de % 90'a 

varan oranda liyakata dayanan kadrolar oluşturuldu. Bugün ise ABD'de lıyakat/karıyer 

dışı kadro sayısı 2000'in altına düşürülmüş olup, bu kadrolara atama yapılırken de 

büyük bir kısmı için siyasi kayırma esas olmaktan çıkarılmış, "görevin gerektirdiği 
nitelikleri taşımak" esas alınmıştır15. 

10 BALTA, Tahsin Bekir: İdare Hukuku. C.I, Ankara 1972, sh. 96-97. 
" MERIKOSKI, sh.13, (GÜRAN, sh.92'den). 
13 The Commission on Political Activity of Government Personnel, A Commîssion Rcport Fiııdings 
Recommandations, VVashington D.C. 1967, sh.7. 
13 GÜRAN, sh.95; ADAL, sh.108; TORTOP, sh.150. 
14 Sözkonusu tasarı G. H.Pendlton tarafından hazırlandığı için Kanun bu adla isimlendirilmiştir. 
15 GÜRAN. sh. 105. 
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Kayırma sistemi Avrupa'da da değişik dönemlerde hakim olmuş bir sistemdir. 

İngiltere'de 19,yüzyılda hakim olan bu sistem, 1854 tarihli kamu yönetimi reformunun 

temel sebeplerinden birisi oldu16. 19.yüzyıl aynı şekilde Almanya'da da görünüşte 

liyakate dayanan ve fakat gerçekte kayırma sisteminin uygulandığı bir dönem oldu. 

Nazi iktidarıyla birlikte kayırma sistemi zirvesine ulaştı. Avusturya'da ise idari 

kadroların iktidar ortaklarının sandalye sayısına oranlanarak bölüşülmesi şeklinde 

uygulanan sistem 1966 yılına kadar devam etti.1 Belçika'da ise, memurların hizmete 

giriş ve ilerleyişte tayin edici kriter siyasi parti veya sendika üyeliğine dayanması idi. 

Kayırma rejiminin bu şekildeki tatbikine "Anglo-Sakson Sistemi" deniyordu18. 

4 - Sonuç ve Değerlendirme 

Kayırma sistemi hakkında lehde ve aleyhde olmak üzere değişik fikirler ileri 

sürülmüştür. Sistemin lehinde görüş belirtenlerin gerekçelen şunlardır. 

Siyaset bir savaştır, savaşta yenilenler taraftarları ile birlikte çekilmeli, 

kazananlar ise taraftarlarıyla birlikte ış başına gelmelidir. 

- Kayırma sistemi siyası partileri ayakta tutan bir rejimdir. Siyasi partiler ise 

demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolaysıyla kayırma sistemi demokrasiye hizmet 
eder. 

- Kayırma sistemi bürokrasiyi denetim altında tutmanın bir aracıdır. Memurluk 

bir meslek haline gelirse, kısa bir müddet sonra özel çakırların ağır bastığı, halktan 

kopuk, kapalı bir bürokratik sistem ortaya çıkar. Oysa kayırma sistemi memuriyeti bir 
"mülkiyet" olarak algılama düşüncesini engeller. 

CHAPMAN. R.: The Higher Civil Service in Britain. Constable Co. 1970, sh.35. 
17 GÜRAN, sh. 108. 

DOĞAN, Mettei: The Polical Power of the Western Mandariııg/Introduction. Sage Pub Iııc 1975 
sh.3-34. 
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- Devlet hizmetlerine imkan ölçüsünde katılma her vatandaş içm bir hak ve 

görevdir. Ayrıca demokrasi de bunu gerektirir. Bu durumda kayırma sistemi devlet 

memuriyetinin münave (rotation) yoluyla el değiştirmesini sağlamaya hizmet eder 

- Kayırma sisteminde devletin yönetim mevkilerinde iktidardaki siyası partinin 

elemanları görev aldığı için, yöneticiler halka hoş görünmek ve siyasi başarılarını 

devam ettirmek için daha çok çalışacaklardır. Bu ise daha iyi bir kamu hizmeti için 

gerekli olan bir husustur. 

Kayırma sisteminin aleyhinde olanların düşünceleri şu şekildedir. 

- Siyaset bir savaş değildir. Demokrasinin icabı yönetimin barışçı yollarla ve 

hukuka uygun olarak el değiştirmesidir. Dolayısıyla değişmesi gereken bütün idari 

kadrolar değil sadece hükümettir. 

- Kayırma sisteminin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları sayılan siyası 

partileri ayakta tuttuğu iddiası doğru değildir. Aksine bu sistem parti içi mücadeleleri 

teşvik edeceğinden partiler için de sakıncalar doğurur. Zira hiç bir ülkede iktidar 

partilerinin bütün yandaşlarına yetecek kadar kadro yoktur. Dağıtılacak kadro 

bulunmayınca, belli bir kadroya atanamayanlar diğerlerine düşman olacak, parti içinde 

hizipleşmeler ortaya çıkacaktır. Bu da partilerin güçsüzleşmesine, menfaat 

çarpışmalarının yapıldığı bir arena niteliğini kazanmalarına sebep olacaktır. Nitekim 

uygulamada bu sistemin kaldırılmasını isteyen kişilerin ezici bir çoğunluğu, iktidar 

değişikliğiyle birlikte işsiz kalma ihtimali olan iktidar partisi yandaşları olmuştur. 

Kayırma sistemi bürokrasiyi denetim altında tutmaz, aksine kamu 

hizmetlerinin bilgi ve beceriden mahrum kişilerce yürütülmesine sebep olur. Bunun 

sonuçları ise izahtan varestedir 
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- Devlet hizmetlerine katılma hakkı hem bir vatandaşlık hakkı, hem de bir 

demokratik haktır. Ancak bu hakkın uygulanması için kayırma sistemi bir araç değildir. 

Kaldı ki, kamu hizmetinde sürekli ve düzenli yürütülme zorunluluğu vardır. Belli bir 

müddet sonra memurların işlerinden alınmaları hizmeti aksatabilir. Ayrıca yeteneksiz 

insanların memuriyete alınması hizmetin düzenli yürütülmesine mani olur, 

- Kayırma sisteminde kamu görevlileri ülke menfaatlerinden ziyade siyası 

kazanç sağlayacak kararlan alırlar ve uygularlar. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin 

kamuya yararlı olma amacı ikinci planda kalır. Bu ise son derece tehlikelidir. 

Kayırma sisteminin en büyük tehlikesi, iç barışı daima tehdit altında 

bırakmasıdır. Sürekli menfaat çatışmaları sonunda ülkede siyasi istikrarsızlık ve sosyal 

buhran doğar. Bu durum o ülkenin dış ve iç düşmanlarına karşı olan gücünün 

azalmasına sebebiyet verir19. 

Sonuç olarak, kayırma sistemi uygulandığı hiç bir ülkede memnuniyet verici bir 

izlenim bırakmamıştır. Sistemin doğurduğu ağır ve kötü sonuçlar, liyakat sistemine 

geçilmesi zaruretini ortaya çıkmıştır. Kayırma sistemi artık uygulanageldığı bütün 

ülkelerde "kariyer prensibine dayalı liyakat sistemi "ne dönüşmüştür Bazı kadrolara 

atamalarda ise kayırma sistemi istisnai olarak uygulanmaya devam etmiş, ancak bu 

kadroların "idari" ve "teknik" nitelikli kadrolar olmasına özen gösterilmiştir. Bu 

kadrolara yapılan atamalarda da, atanacak kişilerin yeterlilikleri ön plana çıkarılmış, bir 

nevi "liyakatle sınırlı kayırma sistemi" biçiminde bir uygulamaya gidilmiştir. 

1 ’ Bu konuda ayrıntı için bkz. GÜRAN, sh.84-122. 
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B - LİYAKAT (YETERLİK=MERİT) SİSTEMİ 

1 - Tanımı ve Mahiyeti 

"Yeterlik", "elverişlilik" veya "meril sistem" olarak da adlandırılan liyakat 

sistemi, kamu hizmetlerinde ve kamu kuruluşlarında görev verilecek kişilerin işe 

alınmasında yeterliliklerim yani göreve alınmaya layık olanların alınmasını temel şart 

olarak arayan sistemdir. "Liyakat" kelimesi kısaca bir işi veya görevi başarıyla 

yapabilme kabiliyet ve ehliyetini ifade eder. Bu açıdan personel yönetiminde liyakat 

sistemi, işe, işin gerektirdiği nitelikleri taşıyan en ııygıın kişinin alınması şeklinde 

tanımlanabilir. Bu, liyakat sisteminin dar anlamdaki tanımıdır. Geniş anlamda liyakat 

sistemi ise "kamu hizmetlerinde ve kamu kuruluşlarında görev alacak personele, bu 

görevlere çağrılmada, göreve alınmada, ilerleme ve yükselmelerde, yer 

değiştirmelerde, görevden uzaklaştırma ve çıkarmalarda, tiim hizmet şartlarında, 

moral, bilimsel, mesleki ve fikri vasıf ve kabiliyetlerin ve görevdeki başarıların esas 

alınarak, tarafsız ve adil bir davranışla objektif hukuk kurallarının ve metodlarının 

sorumlu ve yetkili teşkilatın yönetim ve murakabesi altında uygulanması rejimi" 

olarak tanımlanabilir20. Şu halde geniş anlamda liyakat sistemi, yalnızca işe ve göreve 

ahnmada^'yeterlilik ilkesini aramaz; ayrıca görev içinde görevliye uygulanacak bazı 
işlemler ile her türlü hak ve menfaatleri ve çalışma şartlarını da yeterlik ve işe uygunluk 

esasına bağlamıştır1. 

Liyakat sisteminde sistemin omurgasını teşkil eden bir takım prensipler vardır. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir22. 

2,1 ADAL. sh. 103; TUTUM, sh. 19; T=RTOP, sh.48. 
21 STALH, Glenn: Public Personnel Administration, New York 1975. slı.31. 

MERIKOSK1, sh. 18; NEVLAND Chester: Public Personnel Administration Legalistic Reform vs. 
Effectivenes, EfTıciency and Economy, 1976; ADAL.sh. 103: GURAN, sh. 112; TUTUM,sh. 118 vd.; 
TORTOP, sh.49. 
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a) Eşitlik prensibi 

Kamu görevlerine girmek her vatandaşın bir vatandaşlık hakkıdır. Bu açıdan hiç 

kimse, siyasi düşünce, dini inanç, ırk, renk ve cinsiyet gibi herhangi bir ayrıma tabı 

olmaksızın kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Sistemi, kayırma sisteminden farklı 

kılan en temel ilke budur. 

h) Ehliyet Prensibi 

Kamu hizmetine alınmada aslolanın ehliyet olması yani o iş için ehil bir 

kimsenin işe alınmasıdır. Hiç kimse, görevin gerektirdiği nitelikler dışında kamu 

hizmetine girme hususunda bir öncelik hakkına sahip değildir Bu da liyakat sistemini 

kayırma sisteminden ayıran temel esaslardandır. 

c) Yarışma Prensibi 

Kamu hizmetine serbest yarışma esastır. Liyakat sistemininin uygulanması bu 

prensibe bağlıdır Bu açıdan, kamu görevine eleman alınması gerektiği zaman, isteyen 

herkesin kamu hizmetine girebilmesine fırsat verilmesi maksadıyla bu hususla ilgili 

olarak kamuoyuna duyuru yapılır. Duyuru neticesinde başvuran adaylar arasından 

yapılacak yeterlik ve yarışma sınavları sonucu, kamu hizmeti açısından en iyi adayların 

hizmete alınması imkanı sağlanmış olur. 

d) Kariyer Prensibi 

Liyakat sisteminin amacı sadece kamu hizmeti için en uygun adayın seçilmesi 

değildir. Zira kamu hizmetine yetenekli ve nitelikli elemanların alınması yetmez. 

Bunların kamu hizmetinde tutulması, sürekliliklerinin ve sonuçta hizmette verimliliğin 

ve etkinliğin de artırılması gerekir, işte bu sebeple kariyer esası benimsenmiştir. 
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Kariyer, kamu görevine alınan şahsın bir ömür boyunca görevde kalması ve görev 

içerisinde ilerleyerek en yüksek kademelere kadar yükselebilmesidir. 

e) Güvenlik Prensibi 

Liyakat sistemi memurluğu bir meslek olarak kabul ettiği için, bütün çalışma 

hayatını kamu hizmetine adayan kişilerin, bunun karşılığında ihtiyaç duydukları hizmet 

güvenliğim de teminat altına almıştır. Bu açıdan yasalarla belirtilen ağır bir kusuru 

bulunmadıkça, devlet memuru, memuriyet haklarından mahrum kılınamaz. Güvenlik 

hakkı, memura şahsı için değil, yaptığı kamu görevi için tanınmıştır. Amaç, kayırma 

sistemini savunanların ileri sürdüğü gibi memura ayıracalık tanımak değil, kamu 

hizmetinin yürütülmesini teminat altına alınmasıdır. 

f) Tarafsızlık Prensibsi 

Liyakat sistemi, kamu hizmetlerini yürütmekle görevli kişi ve kuruluşlara her 

türlü eylem ve işlemlerinde tarafsızlığı emreder. Aynı şekilde, idarenin ajanları olan 

memurların da görevlerini yürütürken vatandaşlar arasında hiç bir sebeple ayrım 

yapmaları caiz görülmez. 

2 - Tarihi Seyri ve Uygulaması 

Modern personel rejimleri için vazgeçilmez bir esas olan liyakat sisteminin 

doğuşu ve gelişmesi, devlet sisteminin şekil ve bünyesine ve gelişmesine uygun bir 

paralellik takip etmiştir. Geçen zaman zarfında, devlet anlayışında kaydedilen 

gelişmeler ve değişmeler, ekonomik alanda liberalizm öğretisi, bilimsel ve teknolojik 

alanda yapılan yem keşif ve buluşlar devletin toplum içindeki rolünü önemli ölçüde 

arttırmıştır. Devletin öteden beri yapmakta olduğu klasik fonksiyonlar hem hacım 

yönünden artmış, hem 



de yeni görev ve fonksiyonlar devlet sorumluluğuna verilmiştir23 Devletin artan bu 

görevlerine paralel olarak, yapılacak işler biraz daha karmaşıklaşmış, bu karmaşık 

işlerin başarı ile yürütülebilmesi için, belli düzeyde uzmanlık ve tecrübeye sahip 

ınsangücüne olan ihtiyaçlar hükümetleri zorlamaya başlamıştır. Çağın gittikçe 

karmaşıklaşan problemleri, devlet yöneticilerim bu sorunların üstesinden gelebilmek 

için uzman kişilerin görüşlerine başvurmaya ve ihtisas sahibi kişileri devlet hizmetinde 

çalıştırmaya mecbur etmiştir. Devletin mütemadiyen artan karmaşık işleri karşısında, 

seçimle işbaşına gelen organ ve temsilcilerin, bu problemlerin içinden kendi bilgi ve 

tecrübeleriyle çıkabilmeleri imkansızlaşmıştır. Böyle bir ortamda mevcut siyasi ve 

iktisadi baskılara karşı yeterince bağımsız olan; kamu yararını birinci planda tutan, 

gerekli vasıfları taşıyan liyakatli memur kadrolarını oluşturmak ve bu kadroların 

devamını sağlamak vazgeçilmesi kabil olmayan bir ihtiyaç haline gelmiştir24. 

Kısaca, ülkeleri liyakat sistemini benimsemeye zorlayan sebeplerin temelinde, 

kamu hizmetleri ve kamu görevliliğinin siyasi iktidar yağmacılarının, yetersiz, yetenek¬ 

siz, bağnaz, tarafgir, uflıksuz ve açısız, gelecek seçimleri garantilemek hesaplarıyla 

hareket etme, kamu yararını ve genel menfaati arka plana itme anlayışından kurtarma 

düşüncesi yatmaktadır25. 

Ancak, şunu da ilave edelim ki, liyakat fikri ilk kez çok partili demokratik 

rejimlerin doğuşuyla gündeme gelmiş değildir. Bu anlayışın temelleri bugünkü anlayışa 

tam olarak uymasa da eski çağlara kadar uzanmaktadır. Mesela eski Atina'da kamu 

hizmetlerine getirilenlerin bir anket usulüyle seçmeye tabi tutuldukları; Milattan 200 yıl 

önce eski Çin'de, imparator hizmetine gireceklerin akıllı, dürüst, adil, büyüklerine 

hürmetkar, bilgi ve fikir yönünden iyi yetişmiş olmalarının şart koşulduğu bilinen 

hususlardandır26. Fakat liyakat sisteminin modern anlamda doğuşu ve gelişmesinin 

33 FULTON COMMITTEE: The Civil Service -Report of Committee, vol. I, London 1968, sh. 10. 
34 GREGOIRE, Roger: The Frene Civil Service, 1964, sh.469. 
25 GÜRAN, sh. 129-130. 
26 AD AL, sh 16 
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görüldüğü yer 18. yüzyıl Almanya'sı olmuştur. Modern anlamda liyakat fikri ve 

personel idaresi anlayışının temeli, ilk kez I.Frederik idaresindeki Prusya'As. atıldı. 1722 

ve 1748 tarihli emirnamelerde yönetici kadrolarda çalışanların nitelikleri, atanma ve 

yükselmeleri tesbit edilerek bu statü ve sınıfa girecekler için sınav esası konuldu. 

Sınavda başarılı olanların kesin olarak atamalarından önce uygulamaya yönelik 

çalışmalar yapmaları ve tecrübe sahibi olmaları şartı öngörüldü. 1794'de yayımlanan bir 

genel statü ile de "Devlet kadrolarına atanacak olan herkesin, giriş şartlarının 

öğrenim durumlarının ve sınavların öze! statülerle tespit ve ilan edileceği" hüküm 

altına alındı. Bu statünün 70.maddesiyie de "Herhangi bir göreve atanacak kimsenin 

niteliğini ve görev için yeterliliğini ispat etmesi şartı" getirildi2 . 18. Yüzyılda yapılan 

bu reformlar sayesinde Almanya çok zengin bir aydın ve insangücüne kavuştu. Nazı 

ideolojisinin hakim olduğu dönemde ise katı bir kayırma sistemi uygulandı. İkinci 

Dünya Savaşından sonra kabul edilen Bonn Anayasası ve onu takip eden statüler, 

Almanya'da, Prusya geleneğine uygun bir anlayış içinde Federal ve Federe İdarelerde 

yeni ve demokratik ilkeler getırmiştirs. 

Liyakat sistemi Fransa'As ilk kez 19, yüzyılda Napolyon'un reform girişimleri 

sonucunda gündeme geldi. Bu dönemde, devlet tarafından idari ve teknik alanlarda 

memur, öğretmen, teknisyen gibi bürokratlar yetiştirilmesi amacıyla okullar açılmış 

olmasına rağmen, kamu görevlerine atamalarda ve yükselmelerde kayırma sistemi 

uzun yıllar uygulanmıştır. Uygulanan patronaj sistemi kamuoyunda ve özellikle 

memurlar arasında büyük huzursuzluklara sebep olmuştur. Sonuçta, bu kotu 

uygulamaya karşı münferiden mücadele edemeyeceklerini anlayan memurlar, sendika 

şeklinde teşkilatlanarak güçlerini birleştirip, kollektif bir mücadeleye giriştiler ve 

personel reformu konusunda hükümetleri zorlamaya başladılar. Ancak, hükümetler bu 

konudaki reformları oyalama taktikleri ile sürekli geciktirdiler. Bu tutum, memurlar ile 

işçi sendikalarının güç birliği yaparak ciddi bir direnişe geçmesine sebep oldu. Diğer 

27 MARX, F.Morstein: Civil Service in Germanv. Civil Service Abroad, sh.178-180. 
28 ADAL, slı. 105. 
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yandan liyakat sisteminin Fransa'da yerleşmesi ve gelişmesinde Fransız Devlet Şurası 

(Danıştay)'nı da zikretmek gerekir. Fransız Damştayı, liyakat sistemiyle ilgili 

kararnamelerin uygulanmasında tarafsız ve adil kararlar vermiştir. Ancak bu ülkede 

modern anlamda liyakat sisteminin kurulması için II.Dünya Savaşı' m takıbeden yıllara 

kadar beklemek gerekmiştir Savaş esnasında İngiltere'de bulunan ve savaşı buradan 

idare eden De Gauile ve maiyetinde bulunan hukukçu, fikir adamı ve politikacılar, 

orada bulundukları süre içinde İngiliz personel yönetimini de inceleme fırsatını elde 

etmişlerdi. Savaş bitip ülkelerine döndükleri zaman, bunların ilk yaptıkları işlerden birisi 

de yeni bir personel reformunu gerçekleştirmek oldu. 1946'da çıkarılan personel 

kanunuyla kamu hizmetlerine girişte liyakat esası benimsenmiş oldu29 

Sistemin İngiltere'de gelişmesi ise, 1855'de Kraliçe Victorya'nm çıkardığı bir 

kararnameyle kurulan Civil Service Comnıission'la birlikte başlamıştır. Merkezi 

Personel Dairesi şeklinde kurulan bu Komisyon'un görevi, İngiliz kamu hizmetlerine 

girecek gençlerin niteliklerini tespit etmekti Görev ve yetkisi son derece mahdut 

bulunan bu Komisyon, Gladsoriun başbakanlığı zamanında (1870 yılında) yeniden 

düzenlenmiş, devlet memuru statüsünde olan Komisyon üyelerinin, parlementodakı 

siyası partilerin ataması hususunda mutabık kaldıkları adaylar arasından Başbakanın 

teklifi ve Kralın tayini ile işbaşına getirilmeleri esası benimsenmiştir. Ve Komisyon her 

türlü siyasi baskı ve tesirden uzak kalacak şekilde özerk bir yapıya kavuşturulmuştur 

Komisyon, bugünki İngiliz liyakat sisteminin kurulması ve uygulanmasında önemli bir 

yere sahiptir30. 

Liyakat sisteminin. Amerikan personel rejiminde yerleşmesi de uzun ve 

toplumu derinden sarsan mücadeleler sonucunda olmuştur31. 1789-1829 yılları arasında 

İngiliz aristokrasisine karşı verilen mücadele sonunda gerçekleşen devrimle iş başına 

geçen yönetim, bu devrede uygulanan patronaj sistemini kamu görevlilerinin 4 yılda bir 

"' BUEREL. M.Jeaıı: Le Recnıtement Des Personnels Civil De l'Etat. Paris; GÜRAN, slı. 114. 
30 AD AL, sh. 106. 
31 STAHL.sh 29-41; ADAL.sh. 107-111. 
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değiştirilmesi şeklinde uygulamaya koydu. 1829-1865 döneminde ise Başkan 

Jackson'm kurduğu ve hararetle savunduğu spoils sisteme rağmen, 1853 yılında 

çıkarılan bir kanunla kamu hizmetlerine girişte Pass Exanıinatioıı usulü benimsendi ise 

de, politikacıların samimi olmaması yüzünden uygulama imkanı bulunamadı. 1865'den 

Başkan Garfıld'in bir memuriyet arayıcısı tarafından öldürüldüğü 1881 yılma kadar, 

liyakat sisteminin kurulması yolunda yürütülen çalışmalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. 

Nihayet, 1880 yılında reformcu Senatör Pendlton tarafından hazırlanıp Kongre' ye 

sunulan Pendlton Kanunu olarak da adlandırılan personel kanunu tasarısı, gözden 

geçirildikten sonra yeni bir proje olarak kanunlaştı. 1883'de Başkan Chester A. 

Arthur tarafından yayınlanarak yürürlüğe konuldu. Kanun yürürlüğe girdiğinde ancak 

federal idaredeki memurların % 10'u bu kanuna tabi idi. Bu reformun müspet neticelen 

ancak 1900'lü yılların başında görülmeye başladı. ABD'de modern anlamda liyakat 

sistemi ancak 1935'den sonra geniş bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle 

1940 yılında Başkan Rooswelt zamanında liyakat sistemi, federal kamu görevlileri 

yönünden % 90'lara varan bir msbette uygulanabilme imkanına ulaşmıştır-’2. 

3 - Sonuç ve Değerlendirme 

Fazla bir geçmişi olmayan fakat çok çetin mücadeleler neticesinde personel 

yönetimine hakim olan liyakat sistemi, bugünkü anlayış içinde hukuk devleti ve insan 

hakları düşüncelerinden mülhem bir rejimdir”. Sistemin temel esası, memurluğa girişte 

yeterliliği temel kabul etmesidir. Bunun sonucu olarak, kamu görevlerine gerekli 

vasıflara sahip olanların alınması sözkonusudur. Bu ise kamu hizmetlerinin düzenli ve 

devamlı yürütülmesi amacına uygun düşmektedir Hizmetin aksamadan ve gecikmesine 

meydan verilmeden yürütülmesi, ancak bu prensiple kaim olabilir. Bu sistemin diğer bir 

yönü de kamu hizmetlerine katılmada vatandaşlar arasında hiç bir ayırım yapmaması 

yani hizmete girişte eşitlik ilkesini gerçekleştirmesidir.. Eşitlik ilkesine göre, patronaj 

32 TORTOP, sh.50. 
”ADAL. sh. 102. 
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usulündekinin aksine, kamu hizmetleri herkese açıktır. Hiç kimseye mensup olduğu 

zümre ve sınıf, sahip olduğu siyasi görüş veya dini inanç sebebiyle imtiyaz tanınamaz. 

Kamu yararına hizmet amacını taşıyan herkes, hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşımak 

şartıyla kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Bu prensip hem hizmetin,Jıem de 

demokratik hukuk devleti esasının gerekleri arasındadır. 

Liyakat sistemi, gerçek anlamını ilk kez 18.yüzyıl Almanya'sı (Prusya) 

uygulamasıyla bulmuştur, I.Frederik zamanında yapılan reformlar Almanya'nın aydın 

ve teknik insangiicü davasına büyük katkılar sağlamıştır. Hatta şunu da söylemek 

mümkündür: Bugünün gelişmiş ve kalkınmış Almanya'sının temelinde, sağlam ve 

liyakete dayanan bir personel rejimine sahip olma olgusu yatar Ayrıca İngiltere ve 

Fransa gibi diğer batılı ülkelerin kalkınma süreçlerine, liyakat esasının önemli katkıları 

olmuştur. 

Ancak, şunu da ilave edelim ki, liyakat sistemi de her sistem gibi faydalan 

yanında sakıncaları da bulunan bir sistemdir. Bu sakıncaların bir kısmı sistemin özünden 

kaynaklanırken, bir kısmı harici sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, 

liyakat sistemi bütünüyle ele alınıp fayda ve sakıncaları karşılaştırıldığı zaman, 

faydalarının sakıncalarına nazaran çok daha ağır bastığı görülecektir. Bugün için 

liyakat sisteminden daha iyi bir personel sistemi keşfedilebilmiş değildir3'1. 

II - İŞE ALMADA YETKİLİ MAKAMLAR YÖNÜNDEN 
İŞE ALMA SİSTEMLERİ 

Kamu hizmetlerinde istihdam edilecek kişilerin seçimi, hizmete alınmaları 

konusunda yetkili makamlar yönünden işe alma sistemleri "Merkezi Sistem" ve 

"Mahalli Sistem" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır35. 

34 AD AL.sh. 124. 
Bu konuda bkz.Uııited Natloııs: The Central Organs of Civil Services in tlıe Developing Countries. 

Nevv York 1966; STAHL. Gleen: Public Personnel Administration. Harper & Row. Ne\v York 1957. 
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A - MERKEZİ SİSTEM 

1 - Tanımı ve Mahiyeti 

Merkezi sistem, kamu hizmetine alınacak kişilerin merkezi bir organ veya 

kuruluş tarafından işe alınması sistemidir. Merkezi sistemde bütün kamu kurum ve 

kuruluşları, ihtiyaç duydukları personelin sayısı, eğitim durumu ve benzeri niteliklerini, 

devletin bu konuda yetkili kılınmış merkezi organına bildirirler. Bu merkezi kuruluş, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen personel taleplerini, önceden belirlenen 

usul ve esaslara göre değerlendirdikten sonra, yine belli usul ve esaslar dahilinde kamu 

hizmetine alınacak kişileri seçer ve talep sahibi kuruluşlar arasında dağıtır. 

İşe alma ve diğer kamu personeliyle ilgili konularda yetkili kılman merkezi 

organın mahiyeti, ülkelerin anayasal ve idari sistemlerine ve çeşitli şartlara göre 

farklılıklar arzetmektedır. Başka bir deyimle, merkezi sistem uygulaması her ülkede 

aynı değildir. Bazı ülkelerde merkezi personel teşkilatı tek bir merkezi teşkilat şeklinde 

kurulurken, bazı ülkelerde de bu konuda birden çok merkezi teşkilat yetkili 

kılınmaktadır. 

Personel hizmetlerinin tek bir merkezi organ şeklinde teşkilatlandırıldığı 

ülkelerde, personel hizmetlerinden sorumlu tek bir merkezi teşkilat bulunur Personelin 

işe alınması dahil her türlü personel hizmetlerinin uhdesine verildiği bu merkezi organ, 

ya bir Bakanlık (Civil Service Miııistry) tipinde, ya Genel Müdürlük (Direcîorate 

General) veya bir Heyet (Civil Service Coınmissioıı) tipinde teşkilatlandırılmıştır36. 

Personel hizmetlerinin bakanlık şeklinde teşkilatlanması örneklerine baz/ Afrika ve 

Giiney Asya ülkelerinde rastianmaktadır. Mesela, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nâz 

merkezi personel teşkilatının başkanı bir bakandır. Keza Filipinler'de Kurul şeklinde 

örgütlenmiş personel biriminin başı da Bakanlar Kurulunun tabii üyesidir. Personel 

36 TUTUM, sh.221. 
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hizmetlerinin Genel Müdürlük (Directorate General) şeklinde örgütlenmesi daha 

ziyade "idare hukuku" rejimini benimsemiş ülkelerde görülmektedir. Bunların başında 

Fransa gelmektedir31. Kurul (Civil Service Commission) tipinde örgütlenmenin en 

tipik örneği ise38 ABD'dir ABD'de Personel Hizmetleri Komisyonu doğrudan 

Başkan'a bağlıdır. Personel hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan Kurul, hizmete 

alma ve disiplin gibi konularda da yetkili kılınmıştır. 

Personel hizmetlerinin birden çok merkezi organ şeklinde örgütlendiği 

ülkelerde genellikle iki organ bulunmaktadır. Bu organlardan birisi KuruI (Cıvil 

Service Commission) şeklinde örgütlenmiş olup, bu organ bağımsız nitelikte veya 

teknik açıdan muhtariyeti olan bir kuruluştur. Sorumluluğu ise ya tüm personel 

hizmetlerini kapsar, ya da personel hizmetlerinin bazılarıyla sınırlıdır. İkinci tip merkezi 

organ ise genellikle hiyerarşik idari yapının içinde yer alan, ya tek başına ya da diğer 

organ ve kuruluşların yardımı ile yürürlükteki yasalara uygun olarak personel rejimini 

düzenlemek, denetlemek ve genel personel sorunlarıyla ilgilenmekle görevli bir 

teşkilattır39. Birden çok merkezi personel organı sisteminin tipik uygulaması İngiltere 

örneğidir. Ingiltere ve bunun gibi ülkelerde personel hizmetleriyle ilgili görev ve 

yetkiler genellikle Merkezi Kamu Hizmetleri Kurulu (Civil Service Commission) ile 
Maliye Bakanlığı arasında paylaştırılmıştır40. 

2 - Sistemin Tarihi Seyri ve Uygulaması 

Personel hizmetlerinin merkezi bir organ uhdesine verilmesi sisteminin tarihçesi 

milattan önceki devirlere kadar uzanmaktadır. Milattan 220 yıl önce Çin'de 

imparatorluk idaresinin ihtiyaç duyduğu memurların seçimi ve yetiştirilmesini sağlamak 

3 Fransız personel teşkilatı hakkında bkz. GREGOIRE. R.: The French Civil Service, Bnıssels 1964. 
38 HOFF, Douglas: ABD Merkezi Personel Dairesi, (Çev. S.BÜYÜKDAVRAS), AÎD. S.4, 1975 
sh.59-70. 
39 TUTUM, sh.220. 
40 TUTUM, sh.220. 
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amacıyla bir Memurlar Bakanlığı kurulduğu bilinmektedir"" . Bunun dışında merkezi 

sistem uygulamasının bugünkü manada gelişmesi, liyakat sisteminin gelişmesine paralel 

bir seyir takip etmiştir. Modern anlamda bir merkezi personel teşkilatı ilk kez 1855 

yılında, Kraliçe Viktorya'nın çıkardığı bir kararname ile İngiltere'de kuruldu. "Civil 

Service Comnıission" adı verilen dairenin temel görevi kamu hizmetlerine alınacak 

kişilerin niteliklerim tespit etmekti. Ancak, bu Komisyonun atama konusunda yetkilen 

yoktu. 

Gladstoıı’un Başbakanlığı zamanında (1870'de) yayınlanan bir kararname ile 

Komisyona devlet memurluğuna alınacakların seçimi ile ilgili sınavları yapma yetkisi 

verilmiş, kamu personelinin ücret rejimleri ve hizmet şartlarıyla diğer konularda ise 

Hazine Bakanlığı yetkili ve görevli kılınmıştır. Siyası organ karşısında bağımsız olan 

Komisyonun üyeleri Kral tarafından seçilir. Bir başkan ile 4 üyeden müteşekkildik. 

Personel hizmetlerinin merkezi bir organ olarak teşkilatlanması Amerika'da ilk 

kez Başkan Grant'ın 1871'de Advisory Board adı verilen 7 kişilik danışma kurulunu 

teşkili ile başlar. Advisory Board in görevi, kamu hizmetlerine atama işlerini 

düzenlemekti. Ancak bu kurul yarışma sınavları için kongreden tahsisat yapılmaması 

sebebiyle görevlerim yerine getiremedi. Başkan Grant'dan sonra işbaşına gelen Başkan 

Heyes, 1877'de John Jay başkanlığında oluşturulan bir komisyonu, Amerikan idare 

sisteminde yeni bir personel reformu için çalışmalar yapmakla görevlendirdi. Komisyon 

önce İngiliz personel sistemini inceledi. Nihayet, 1833'de Cumhurbaşkanı Chester 

A.Arthur tarafından yayınlanarak yürürlüğe konulan bir kanunla Merkezi Personel 

Dairesi şeklindeki Civil Service Comnıission kuruldu. 1904'de is e Merkezi Personel 

Dairesine bağlı olarak bilhassa memuriyet sınavlarını Merkezi Daire adına yapmak 

üzere on adet Bölge Dairesi kuruldu. Bugün ABD'de bazı istisnai memuriyetler dışında 

kamu görevlilerinin seçimi amacıyla yapılan bütün sınavlar, personelin hizmet şartları 

41 BUEREL, M.Jean: Direction Generale de l'Administration et de la Fonction Publique, Paris 1966, 
(ADAL, sh.l6-17'den). 
42 ADAL, sh.242. 
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ve ücretleri gibi konular Civil Service Commissioriun görevleri arasındadır. Komisyon 

başkanı Cumhurbaşkanı tarafmtan atanır ve Başkanın danışmanı sıfatını taşır. Karar 

organı. Komisyon başkanı ve ıkı üyeden oluşur. Başkan dışındaki iki üyenin 

atanmasında diğer muhalefet partisinin (veya partilerin) muvafakati da aranır. 

Komisyonun önemli görevlerinden birisi de şikayet ve itirazlara bakması ve bunları 

karara bağlamasıdır. Komisyonun murakabesi dışındaki istisnai memuriyetler kanunla 

belirtilmiştir. Ancak Komisyon bir kısım istisnai memuriyetlerin tesbıtınde insiyatif 

sahibidir. Bunlar (A), (B) ve (C) katogorileri şeklinde tesbit edilmiştir. (A) katogorisine 

giren istisnai memuriyetler daha ziyade teknik bilgi ve uzmanlığı gerektiren görevlerdir. 

(B) katogorisine girenler ise istihbarat, deniz ve hava kuvvetleri gibi özel önemi olan 

görevlerdir. (C) katogorisındeki görevler siyasi nitelikli yüksek derecedeki devlet 

memurluklarıdır. Hükümet teklif ettiği takdirde, Komisyon herhangi bir kariyer 

görevini (C) katogorisine giren istisnai bir memuriyet haline getirebilir. Bu katogorideki 

memurlar genellikle her iktidar değişiminde değiştirilmektedir13. 

Fransa'da personel hizmetlerinin merkezi bir organ şeklinde örgütlenmesi uzun 

yılların geçmesinden sonra gerçekleşmitir, 1945 yılına kadar kamu görevlileri bakanlık 

ve daireler bünyesinde oluşturulan personel bürolarınca alınıyordu. İkinci Dünya Savaşı 

boyunca İngiltere'de bulunan ve savaşı buradan idare eden General De Gaulle, 

maiyetinde bulunan hukukçu, bilim ve siyaset adamlarıyla birlikte savaş bitip de 

ülkesine döndüğünde, İngiliz personel sisteminden de esinlenerek "Directioıı General 

de l'adminstration et de la Function Publique"ı kurdu Bundan böyle kamu 

hizmetine alınmayla ilgili hususlar bu genel müdürlük uhdesine verildi. Yarışma 

sınavları, bu Merkezi Genel Müdürlüğün tanzim, gözetim ve denetimine bırakıldı. 

1946’da kurulup halen görevine devam eden bu Personel Genel Müdürlüğü, personel 

konularında hazırlanacak hukuki düzenlemelerle ilgili olarak hükümete danışmanlık da 

yapmaktadır. Genel Müdürlük, hükümet içinde kamu yönetiminin geliştirilmesi ile 

sorumlu Devlet Bakanına bağlı olarak görev yapmaktadır. Bir Genel Müdür, bir Genel 

13 ADAL, sh.lio. 
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Müdür Muavini ve bir de Genel Sekreterden başka personel konularında oluşturulan 

bürolardan oluşan Genel Müdürlük, personel idaresinin sorumluluğunu, bakanlıkların 

personel birimleriyle paylaşarak yürütmektedir” 

3 - Sonuç ve Değerlendirme 

Günümüzde, personel hizmetlerinin yürütülmesinde merkezileşme temayülü 

ağır basmaktadır. Bu açıdan personel hizmetlerinin örgütlenmesinde merkezi sistemin 

fayda ve sakıncalarını iyi tespit etmek gerekir. Merkezi sistemin faydalı yönlen şu 

şekilde sıralanablir45. 

- Merkezi sistem özellikle patronajı-kayırıcılğı önleme bakımından büyük önem 

taşır Bu yönüyle liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi ve uygulanışının sürekliliğini 

sağlamaya hizmet eder. Kamu hizmetine girişte eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesine 

imkan sağlar. 

- Merkezi sistem gereğinden fazla sayıda personel istihdamının önlenmesi 

açısından tercihe şayandır. Kamu personelinin kurumlar ve bölgeler bazında adil ve 

dengeli dağılımını sağlar. Bu suretle belli kurumlarda ve bölgelerde personel açığı 

bulunurken belli kurum ve bölgelerde personel fazlası ve yığılmasının önüne geçilmiş 

olur 

- Bütün ülke çapında yeknesak bir personel politikasının uygulanması ancak bu 

sistemle mümkündür. Sistemin, personel politikası alanında değişen şartlara kısa sürede 

uyum sağlanabilmesi, ülke çapında yeknesak bir politika uygulamasını gerektirir. Bu ise 

ancak personel hizmetlerinin bir organ uhdesinde toplanmasıyla mümkündür. 

■” ADAL. sh.269. 
45 -puTUM sh.218; TORTOP, sh.4o; Ayrıca bkz. İPMA: Sixteenth Intenıation Symposium on Public 
Personnel Administration, Summary Report, sh.7. 
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ve ücretleri gibi konular Civil Service Commission'vm görevleri arasındadır. Komisyon 

başkanı Cumhurbaşkanı tarafıntan atanır ve Başkanın danışmanı sıfatını taşır. Karar 

organı, Komisyon başkanı ve iki üyeden oluşur. Başkan dışındaki iki üyenin 

atanmasında diğer muhalefet partisinin (veya partilerin) muvafakati da aranır. 

Komisyonun önemli görevlerinden birisi de şikayet ve itirazlara bakması ve bunları 

karara bağlamasıdır. Komisyonun murakabesi dışındaki istisnai memuriyetler kanunla 

belirtilmiştir. Ancak Komisyon bir kısım istisnai memuriyetlerin tesbitinde msiyatıf 

sahibidir. Bunlar (A), (B) ve (C) kategorileri şeklinde tesbit edilmiştir. (A) kategorisine 

giren istisnai memuriyetler daha ziyade teknik bilgi ve uzmanlığı gerektiren görevlerdir. 

(B) kategorisine girenler ise istihbarat, deniz ve hava kuvvetleri gibi özel önemi olan 

görevlerdir. (C) katogorisindeki görevler siyasi nitelikli yüksek derecedeki devlet 

memurluklarıdır. Hükümet teklif ettiği takdirde, Komisyon herhangi bir kariyer 

görevini (C) katogorisine giren istisnai bir memuriyet haline getirebilir. Bu katogorideki 

memurlar genellikle her iktidar değişiminde değiştirilmektedir43. 

Fransa'da personel hizmetlerinin merkezi bir organ şeklinde örgütlenmesi uzun 

yılların geçmesinden sonra gerçekleşmitir. 1945 yılına kadar kamu görevlileri bakanlık 

ve daireler bünyesinde oluşturulan personel bürolarınca alınıyordu. İkmci Dünya Savaşı 

boyunca İngiltere'de bulunan ve savaşı buradan idare eden General De Gaulle, 

maiyetinde bulunan hukukçu, bilim ve siyaset adamlarıyla birlikte savaş bitip de 

ülkesine döndüğünde, İngiliz personel sisteminden de esinlenerek "Direction General 

de l'adminstration et de la Function Publique"\ kurdu. Bundan böyle kamu 

hizmetine alınmayla ilgili hususlar bu genel müdürlük uhdesine verildi. Yarışma 

sınavları, bu Merkezi Gene! Müdürlüğün tanzim, gözetim ve denetimine bırakıldı. 

1946'da kurulup halen görevine devam eden bu Personel Genel Müdürlüğü, personel 

konularında hazırlanacak hukuki düzenlemelerle ilgili olarak hükümete danışmanlık da 

yapmaktadır. Genel Müdürlük, hükümet içinde kamu yönetiminin geliştinlmesi ile 

sorumlu Devlet Bakanına bağlı olarak görev yapmaktadır. Bir Genel Müdür, bir Genel 

43 ADAL. sh. 110. 
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Müdür Muavini ve bir de Genel Sekreterden başka personel konularında oluşturulan 

bürolardan oluşan Genel Müdürlük, personel idaresinin sorumluluğunu, bakanlıkların 

personel birimleriyle paylaşarak yürütmektedir" 

3 - Sonuç ve Değerlendirme 

Günümüzde, personel hizmetlerinin yürütülmesinde merkezileşme temayülü 

ağır basmaktadır. Bu açıdan personel hizmetlerinin örgütlenmesinde merkezi sistemin 

fayda ve sakıncalarını iyi tespit etmek gerekir. Merkezi sistemin faydalı yönleri şu 

şekilde sıralanablir45. 

- Merkezi sistem özellikle patronajı-kayırıcılğı önleme bakımından büyük önem 

taşır. Bu yönüyle liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi ve uygulanışının sürekliliğini 

sağlamaya hizmet eder. Kamu hizmetine girişte eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesine 

imkan sağlar. 

- Merkezi sistem gereğinden fazla sayıda personel istihdamının önlenmesi 

açısından tercihe şayandır. Kamu personelinin kurumlar ve bölgeler bazında adil ve 

dengeli dağılımını sağlar. Bu suretle belli kurulularda ve bölgelerde personel açığı 

bulunurken belli kurum ve bölgelerde personel fazlası ve yığılmasının önüne geçilmiş 

olur. 

- Bütün ülke çapında yeknesak bir personel politikasının uygulanması ancak bu 

sistemle mümkündür. Sistemin, personel politikası alanında değişen şartlara kısa sürede 

uyum sağlanabilmesi, ülke çapında yeknesak bir politika uygulamasını gerektirir. Bu ise 

ancak personel hizmetlerinin bir organ uhdesinde toplanmasıyla mümkündür. 

" ADAL, sh.269. 
45 TUTUM, sh.218; TORTOP, sh.4o; Ayrıca bkz. İPMA: Sixteenth Intemation Symposium on Public 
Personnel Administration, Summary Report, sh.7. 
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- Personel konularında uzmanlaşma ve koordinasyon merkezi sistemde daha 

kolaydır. Bunun sonucu olarak personel konusunda alınacak kararlar daha isabetli olur. 

- Daha ekonomik bir sistemdir 

Merkezi sistemin temel sakıncası merkezileşmenin beraberinde getireceği 

bürokratik hastalıklardır. 

- Kırtasiyeciliği artırabilir. 

- Personelin daha etkili ve verimli çalışabilmesi imkanlarını azaltır 

Sonuç olarak ifade edilebilir ki, personel hizmetlerinin merkezileşmesi eğilimi 

bir takım sakıncaları beraberinde getirmekle birlikte kayırıcılğm önlenmesi ve liyakat 

ilkesinin daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi açısından çağdaş bir sistemdir. 

Kamu hizmetine girişte vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanmasını kolaylaştırır. 

B - MAHALLİ (KURUMSAL) SİSTEM 

1 - Tanımı ve Mahiyeti 

Mahalli sistem, personel alımı ve diğer personel hizmetlerinin personel 

istihdam edecek bakanlık veya kuruluşun uhdesine verilmesi sistemidir46 Bu sis¬ 

temde personel ihtiyacı olan her bakanlık veya kamu kuruluşu, esasları kanun ve sair 

mevzuatla tesbit edilmiş usullere göre ihtiyaçlarını bizzatihi karşılamaktadırlar. Bu 

açıdan personel hizmetlerinin mahallinden görülmesi sistemini benimseyen ülkelerde 

hemen bütün bakanlık ve kuruluşların bünyelerinde genel müdürlük, daire başkanlığı 

ve şube müdürlüğü şeklinde personel birimleri teşkil edilmiştir. Her kamu kuruluşu, 

46 TORTOP, sh.40. 
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ihtiyaç duyduğu personeli, kanun ve mevzuat hükümlerine göre bizzat kendisi hizmete 

alır Personel birimlerinin görevi sadece kuruluşa personel sağlamak değildir; bunun 

yanı sıra personelin eğitimi, ilerlemesi, yükselmesi ve bazı durumlarda ücret ve çalışma 

şartlan gibi konularda da kararlar alır ve uygular. 

Mahalli sistemde personel birminin statüsü, yüklendiği görev ve sorumluluğa 

paralel olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla, personel birimi, içinde bulunduğu kuruluşun 

en üst yöneticisine bağlı olarak görev yapar. Diğer yandan, teşkilatın eylemci binmleri 

ve tüm personelle yakın ve sürekli bir münasebet içindedir. 

Mahalli sistemde, personel politikalarının tespitinde en dinamik rolü, personel 

birimleri yerine getirmektedir. Gerçi ülkenin personel politikası yasalar ve diğer 

düzenlemelerle belirlenir. Ancak bu politikaların uygulanması, uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi, yorumlanması personel birimlerince yapılmaktadır. Bu nedenle, 

personel birimleri, uygulamada edindikleri tecrübeler yardımıyla personel konusunda 

kanun tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında, metinlen 

hazırlayanlara ışık tutarlar, yol gösterirler Genel politika tespiti makamlarını aşağıdan 

yukanya etkilemektedirler'17. 

2 - Sistemin Tarihi Seyri ve Uygulaması 

Tarihi itibariyle mahalli sistem, merkezi sistemden daha önceki zamanlara 

dayanmaktadır. Zira merkezi sistem devlet hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden 

artması ve genişlemesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İşbölümünün son 

derece mahdut bulunduğu ve kamu hizmetlennın modern anlamda gelişip 

genişlemediği zamanlarda uygulanan sistem mahalli sistem olmuştur. Örneğin 

derebeylik sisteminin hakim olduğu Ortaçağ Avrupasında, her prens, yönetiminde 

bulunan toprak parçası üzerinde mutlak bir yetkiye sahip olup, memurlar, beyler ve 

47 TUTUM, sh.226-227. 
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prenslerce seçilir ve atanırdı. Esasen, bu dönemdeki memurlar, kamu görevlisi 

olmaktan ziyade, bey veya prensin şahsi hizmetkarı sayılırdı48. Bu anlayış merkezi 

devlet anlayışının hakim olmaya başladığı Fransız ihtilaline kadar böyle devam etti. 

Mahalli sistem İngiltere'de 1855 yılında yapılan reformlar sonucu kurulan Civil 
Service Commission'un kurulmasına kadar sürdü. ABD'de ise bu sistem 1829'dan 

1883 e kadar katı bir yağma sistemiyle birlikte uygulandı. Fransa'da ise özellikle 19 ve 

20'nci yüzyılın başlarında atamalar ve terfıler Bakanların iradesine tabi idi. Her 

bakanlığın personeli ilgili bakanlıkça atanıyordu. Personel konulan her bakanlık ve 

kuruluş bünyesinde oluşturulan personel birimlerince yürütülüyordu. Fransa'da mahalli 

sistem uygulaması Merkezi Personel Genel Müdürlüğü (DFP)'nün kurulduğu 1945 

yılına kadar sürdü49. 

Mahalli sistemin bugünkü uygulaması, eskiye nazaran büyük ölçüde değişmiştir. 

Günümüzde personel hizmetlerinin merkezileşmesi ağır basmaktadır. Mahalli sistemi 

benimseyen ülkelerde de bu sistemle birlikte personel konusundaki yetkilerin merkezle 

paylaşılması, işe alma gibi her türlü personel hizmetinin münhasıran kurumun uhdesine 

bırakılması şeklindeki uygulamalar son derece azdır. 

Sistemin asli anlamda uygulandığı ülkeler arasında İskandinav ülkeleri 

zikredilebilir. Bu ülkelerde kamu görevlilerinin ilgili kamu kuruluşlarınca atanması 

esastır5'1, Ancak üst dereceli memurlar, özellikle İsveç ve Norveç'te Bakanlar Kurulunca 
atanmaktadır. Keza, kamu görevlilerinin işe alınmasında Hollanda'da da mahalli 

sistem uygulanmaktadır. Her bakanlığın eleman ihtiyacı, bakanlığın kendine has usul 

ve esaslarına göre gerçekleşmektedir51. Alman Federal sisteminde ise, Federasyon 

eyalet ve mahalli idare teşkilatları kendi personeli hakkında karar alma konusunda 

48 ADAL, sh. 18. 
49 BEUREL, age, (ADAL, sh. 114-115'den). 
50 TORTOP, sh.62. 
51 OECD-PUMA agr, sh.43. 
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serbest kılınmışlardır. Bu itibarla, kural olarak federal memurların atanması federal 

başkan tarafından, federe memurların atanması ise eyalet hükümeti tarafından 

yapılır. Almanya'da bir de "Personel Heyeti" vardır”. Ancak bu heyet, ilansız 

personel alınması, istisnai kadroların tespiti gibi işlemlerle personel eğitimi ve 

sınavlarıyla ilgili mevzuatın hazırlanması gibi konularla görevlidir. İsviçre'de atama 

onayları memurun derecesine göre, hükümet, bakan veya üst yöneticilerle yapılmakla 

birlikte, memurluğa alınmada ilk derece amirleri birinci derecede yetki sahibidir. 

Japonya'da ise, merkezi ve mahalli sistemin karma olarak uygulandığı hir 

rejim sözkonusudur Bağımsız bir kuruluş olan Milli Personel Teşkilatı (National 

Personnel Agency) sınavları yapar. Sınavlarda başarılı olan adayların atanması ise 

Bakanlıklar veya kuruluşların Personel Birim Balkanları ile, ilgili bölüm başkanı 

arasındaki müzakerelerle karara bağlanır53 

3 - Değerlendirme ve Sonuç 

Mahalli sistem, kamu çalışanlarının, merkezi bir organ tarafından seçimi 

yerine, her bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun kendisi tarafından seçilerek 

işe alması sistemidir. Sistemin faydalı yönlen yanında bazı sakıncaları bulunmaktadır. 

- Her kurumun kendi ihtiyaç duyduğu personeli bizzat alması daha gerçekçi 

esaslara dayanır. Merkeziyetçiliğin getirdiği bazı gecikmeler mahalli sistemde 

sözkonusu olmadığından, hizmetin görülmesinde aksamaların önüne geçildiği gibi, 

verimlilik de artırılmış olur. _ 

- Buna mukabil mahalli sistem, kayırıcılığa daha açık bir sistemdir. Bunun 

yanında aynı ve benzer işi yapan kurumlar arasında personelin nitelik ve statüleri 

” Personel Heyetinin kuruluş ve görevleri için bkz. AD AL, sh.268. 
53 OECD-PUMA, agr, sh.58. 
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yönünden farklı uygulamalar sözkonusu olabilir. Bu itibarla bir kuruluşta lise 

mezununun yaptığı işi başka bir kuruluşta üniversite mezunu yapıyor olabilir. Bu da 

uygulamada ücret dengesizliğine ve statü farklılıklarına yol açar. Diğer yandan kamu 

hizmetinde çalışanların ihtiyaçtan fazla işe alınmaları gibi sonuçlar doğabilir. Oysa 

merkezi sistemde daha sıkı bir denetim imkanı olduğu için kamu kuruluşlarının sayısal 

olarak lüzumundan fazla eleman alması önlenebilmektedir. 

Sonuç olarak, bugün, dünyadaki gelişmeler personel hizmetlerinin 

merkezileşmesi şeklindedir. Ancak ülkemiz dahil bir çok ülkelerde de mahalli sistem 

yönünde eğilimler gözlenmektedir. Mahalli sistem, eğer yeterli denetim yapılabilir, 

kayırmacılık önlenebilir, eşitlik ve yeterliğe dayalı personel tedariki usulleri gerektiği 

gibi uygulanabilirse, faydalı bir yöntem haline getirilebilir. 

II. HİZMETE ALINACAKLARIN SEÇİM USULLERİ 
YÖNÜNDEN İŞE ALMA SİSTEMLERİ 

İşe alma sistemleri, hizmete alınacakların seçimi ve göreve atanma usulleri 

açısından üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar: 1) Kamu görevlilerinin halk tarafından 

seçilmesi sistemi, 2) Kamu görevlilerinin sınavla işe alınması sistemi, 3) Kamu 

görevlilerinin sınavsız işe alınması sistemidir. 

A- KAMU GÖREVLİLERİNİN HALK TARAFINDAN 
SEÇİMİ SİSTEMİ 

Kamu görevlilerinin hizmete alınmasında, halkın iradesinin ön plana çıktığı bu 

sistemde, kamu görevlileri halk tarafından seçilirler. Halkın çoğunluğunun göreve 

atanmasını uygun gördüğü kimseler işbaşına getirilir. Kamu görevliliğine atanmada 

halkın iradesi belirleyici bir rol oynadığından, bu sistem, kamu hizmetlerinde işe alma 

uygulamalarında en demokratik yoldur. Çünki, halk iradesi, kamu hizmetini yürütmeye 

en ehil kişiyi seçme konusunda tercih hakkına sahip kılınmaktadır. Bundan dolayı, 
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halkın seçtiği kişiye gerekli yardım ve desteği sağlamak suretiyle kamu hizmetinin daha 

etkili ve verimli şekilde yürütülmesine katılımı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, 

seçim usulüyle işbaşına gelen kamu görevlisi de, kendisinin işbaşına gelmesinde 

belirleyici rol oynayan halkı memnun etme gayreti içinde olacak, hizmetin etkinlik ve 

verimliliğinin artırılmasında daha fazla çaba sarfedecektir. 

Memurların seçimle işe alınmalarının belirtilen faydalı yönlerinin yanı sıra 

sakıncalı yönleri de bahis konusudur Her şeyden evvel sistemin başarısı memur 

seçiminin gerçek bir demokratik usulle yapılmış olmasına bağlıdır. İkinci husus, seçim 

yoluyla işbaşına getirilen kışı gerçekten o işe ehil olmaktan ziyade sırf seçmenler 

tarafından sempatik bulunduğu için seçilmiş olabilir. Bu, liyakat sahibi olmayan bir 

kişinin işe alınması demektir. Diğer bir sakıncası da, yapılacak memur seçimlerinin mali 

tablosunun, devlete getireceği külfettir. Ayrıca, bu sistem, yeni gelişmelere kolaylıkla 

intibak ettirilememe riskini de taşır. Diğer yandan, kamu hizmetine atanacak kişinin 

görev süresi ayrı bir sorun teşkil eder. Eğer görev süresi uzun dönem için sözkonusu 

olacaksa, istenmeyen kamu görevlileri ancak yeni bir seçimle görevden alınabilecekleri 

için, seçimin yenilenmesine kadar gerekli zaman dilimi içerisinde kamu hizmetinin 

aksaması söz konusu olabilir. Keza, seçim dönemlerinin kısaltılması ise, kamu 

hizmetlerinde "süreklilik" ilkesiyle tenakuz teşkil eder54 

Memurların seçim usulüyle işbaşına getirilmesi sistemi, bazı Avrupa ülkelerinde 

kısmen denenmektedir. Ancak, sistemin yaygın bir şekilde uygulamaya konulduğu ülke 

ABD'dir. Bu ülkede federe devlet ve mahalli idareler memurları seçim yoluyla işbaşına 

getirilirken, Sovyet Rusya'da da mahalli düzeydeki memurlarla, yargıçlar seçim 

usulüyle işbaşına gelmektedir55. 

54 ALKİN, Erdoğan: "Devlet Büyürken Hizmet Geriliyor" Milliyet Gazetesi, 12.1.1993,sh. 15. 
55 ÖRNEK, Acar: Kamu Yönetimi, İstanbul 1989, sh.217. 

74 



B- KAMU GÖREVLİLERİNİN BELLİ MAKAMLARCA 
SEÇİMİ SİSTEMİ (SINAVSIZ İŞE ALMA) 

Bu sistemde kamu görevlilerinin işe alınmasında, belli otoritelerin iradeleri 

belirleyici rol oynar. Diğer bir ifadeyle, kamu hizmetinin kim tarafından görüleceği 

konusunda nihai karar, belli otoriteler tarafından verilmekte ve bu otoriteler kamu 

hizmetlerine kimlerin alınacağı konusunda mutlak bir yetkiye sahip olmaktadırlar. 

Daha önce de tafsilatıyla izah edildiği gibi, bu sistem, kayırma (patronaj) sisteminden 

başka bir şey değildir. Zira bu sistemde kamu hizmetlerin atanacak kişilerde aranacak 

vasıflar, belli kurallara bağlanmış değildir. Kamu görevlilerinde aranacak vasıfları 

belirleme yetkisi, atamaya yetkili olan makamlardadır. 

Sistemin en mümeyyiz vasfı, atamaya yetkili otoritenin yetkisini objektif olarak 

kullanmaması, gerekli şartları taşıyan herkese kamu hizmetine girmede fırsat 

eşitliğinin tanmmamasıdır. 

Kamu görevlilerinin işe alınmasında belli otoriteleri nihai söz sahibi kılan 

sistemin faydalı ve sakıncalı yönleriyle ilgili tartışmaları kayırma sistemiyle ilgili 

kısımda ele aldığımız için bu konuya değinmeyeceğiz56. 

C - KAMU GÖREVLİLERİNİN SINAV USULÜYLE 
SEÇİLMESİ SİSTEMİ 

1 - Tanımı ve Mahiyeti 

Kamu görevlilerinin sınav usulüyle seçilerek işe alınması sistemine "yarışma 

sistemi”, "yeterlik sistemi" veya "liyakat sistemi" gibi adlar verilmektedir. 

56 Bkz. II.Bölüm, I.A. 
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Sınavla işe alma sistemi, kamu görevlerine kimlerin alınacağının belli bir 

sınav sonucunda tespitini öngören bir sistemdir. Bu sistemde kamu hizmetine alınacak 

kişilerde aranacak vasıflar yasalarla önceden belli edilmiştir. Diğer yandan, hizmete 

girmeye namzed olanlar arasında, istenen şartları taşımak kaydıyla, herkese fırsat 

eşitliği tanınır. Kamu hizmetine girecek olan kişiler eşit şartlar altında yarışna ve 

yeterlik sınavlarına girmek suretiyle, hizmeti yürütmeye ehil (layık) olduklarını ispat 

ettikleri takdirde işe alınırlar. 

Sınav sistemi, liyakat sisteminin bir uygulama şeklidir. Bu itibarla, atamaya 

yetkili idari otoritenin kayırıcılık yapmasını önler. Bu yönüyle sınav sistemi kamu hiz¬ 

metlerinde işe almada demokratik bir yöntemdir. Diğer yandan, işe en uygun olanın 

alınmasıyla, hizmette etkinlik ve verimlilik sağlanmış olur. Sınav sistemi memurluğa ilk 

defa girişte uygulandığı gibi, daha üst görevlere atamalarda da uygulanabileceğinden, 

üst görevlere de eşit şartlarda yarışan memurlar arasından en ehil olaniann 

seçilmelerine ve atanmalarına imkan sağlar. Kısaca, liyakat sistemiyle ilgili açıklamalar 

burada da aynen geçerlıdır5’. 

Ancak burada sınav sisteminin uygulanması iie ilgili hususlara değinmekte fayda 

görmekteyiz. 

2 - Sınav Sisteminin Uygulaması 

Sınav sistemiyle işe alma uygulamasının liyakat ilkesinin bir gereği ve sonucu olduğunu 

tekrar belirtmek gerekir. Ancak liyakat ilkesinin bir uygulama şekli olan sınavın, 

kayırma sistemine dönüşmemesi için belli ilkelere dayanması gerekir. Bunun sonucu 

olarak personel yönetiminde memuriyet sınavlarının "geçerlik” ve "güvenilirliği" 

prensibine yer verilmiştir58. 

57 Bkz. II.Bölüm, I.B. 
58 Teferruat için bkz. TORTOP, sh.53; MIHÇIOĞLU, Cemal: Personel İdaresi Ders Notlan, SBF, 
Ankara 1965-66, sh.40-41. 
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a) Geçerlik prensibi 

Geçerlik prensibi "sınavın ölçmek islediği şeyi ölçebilmesi" şeklinde 

tanımlanmaktadır59. Bir başka ifadeyle, eğer işe girdikleri sınavda üstün başarı gösteren 

adaylar, yaptıkları işte de üstün performans gösteriyorlarsa, uygulanan sınavın geçerli 

olduğu söylenebilir. Bu sebeple, sınav öyle bir şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalı ki, 

adaylar arasından iş için en uygun ve en başarılı olanı seçmeye imkan versin. Aksi 

halde, yapılan sınavda en üstün başarıyı gösteren aday, girdiği işte de en iyi başarıyı 

gösteremiyorsa, o sınavın geçerlik prensibi yoktur 

b) Güvenilirlik prensibi 

Güvenilirlik prensibi sınavın bir ölçme aracı olarak gösterdiği istikrardır. Bir 

başka ifadeyle, aynı sınava değişik zamanlarda tabı tutulan aday, her defasında aynı 

veya bir birine çok yakın derecede başarı gösteriyorsa, bu sınav güvenilir bir sınavdır60. 

Bir sınavın güvenilir olabilmesi için, kişiyi yanıltmaması, aynı kişiye değişik zamanlarda 

uygulandığında her seferinde birbirinden farklı sonuçlara götürmemesi gerekir. Aksi 

halde bu sınav güvenilirlik ilkesinden yoksundur. Güvenilirlik ilkesinden yoksun bir 

şekilde yapılan sınav ise, sınav sisteminden beklenen faydayı sağlamayacaktır. 

3 - Sınav Çeşitleri 

Sınav usulü, muayyen kamu hizmetleri için muayyen şartlan taşıyan kişiler 

arasında bilgi ve yetenek yönünden en uygun olanı seçmeyi amaçladığından iki 

aşamada gerçekleşir. Bunlardan ilki "yeterlik sınavı" İkincisi de "yarışma sınavı"dır. 

59 M1HÇIOĞLU, sh.4.0. 
60 TORTOP, sh.53; M1HÇ10ĞLU, sh.41. 
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Yeterlik sınavında amaç, kamu hizmetine girmeye namzet olan kişinin, hizmetin 

gerektirdiği şartlan ve nitelikleri taşıyıp taşımadığını, yani adayın işi yürütebilmesi için 

yeterli olup olmadığım ölçmektir. Bu safhada, iş için yeterli olmayan adaylar elenip, 

yeterliliğini ispat edenler ikinci aşamaya yani yarışma sınavına tabi tutulurlar. Yarışma 

sınavından maksat ise, hizmetin görülebilmesi için yeterliliği tespit edilenler arasında en 

iyiyi, en uygunu seçmektir. Ancak, yarışma smavlan, ihtiyaç duyulan eleman sayısından 

fazla miktarda adayın yeterlik sınavını kazanması hallerinde açılmaktadır. 

Uygulamada sınavlar bir başka açıdan "şekil bakımından sınavlar" ve "amaç 

bakımından sınavlar" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır61. 

a) Şekil Bakımından Sınavlar 

Şekil bakımından sınavlar; yazılı sınavlar, sözlü (mülakat) sınavlar ve 

uygulamalı sınavlar olmak üzere üç kısma ayrılır, 

aa) Yazılı Sınavlar: 

Yazılı sınavlar, ya test şeklinde ( buna objektif sınav da denmektedir) ya da 

klasik usul de denilen kompozisyon (buna da sübjektif sınav denmektedir) şeklinde 

yapılmaktadır. Test (objektif) şeklinde 'yapılan yazılı sınavların faydalı yönü, 

sonuçlarının kolaylıkla değerlendirılebilmesıdir. Sakıncalı yönü ise, soruların adayın 

gerçek bilgi ve yeterliliğini ölçecek nitelikte hazırlanabilmesinde^ güçlüktür. Bu itibarla 

test şeklinde yapılan yazılı sınavların uzman kişilerce ve sınavın geçerlik ve güvenilirlik 

niteliğine uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Klasik usuldeki (sübjektif) yazılı 

sınavların faydalı yönü, testlere nazaran daha kolay hazırlanabilmeleridir. Sakıncalı 

yönlen ise, sonuçların değerlendirilmesinde objektifliğin sağlanmasındaki güçlüklerdir. 

Bu sebeple, bu tür sınavlar, daha ziyade anlatım yeteneğinin önemli olduğu işlerle 

61 GREGOIRE, sh.201-202. 
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analiz ve sentez kabiliyetine ihtiyaç gösteren memuriyet sınavlarında uygulanırsa, daha 

faydalı olabilir62. 

bb) Sözlü Sınavlar (Mülakat): 

Sözlü sınavlar, sınavı yapanlarla sınava girenlerin karşı karşıya gelerek şifahi 

sorulara şifahi cevaplar verilmesi şeklinde uygulanan sınavlardır. Sözlü sınavlarda, 

adayın teşebbüs kabiliyeti, keşif kudreti, başkalarıyla çalışabilme gibi nitelikleriyle, 

zeka ve bilgi düzeyi, konuşma tarzı, ses tona, ifade ve muhakeme yeteneği, kavrama ve 

hissi dunımıı ile denge ve kontrol gibi kabiliyetlerinin ölçülmesi amaçlanır. Bu şekilde 

yapılan sınavların en faydalı yanı, adayların daha iyi değerlendirılebilmesidir. Sakıncalı 

tarafı ise, sınava girecek olanlara tanınan sürenin sınırlı olması ve psikolojik yapılardaki 

farklılığın adaylarda değişik şekilde tezahür etmesidir63. Bu gibi sakıncalardan dolayı 

yazılı sınavlarla sözlü sınavlar karma bir şekilde yapılmaktadır, 

cc) Uygulamalı Sınavlar (Ameli): 

Uygulamalı sınavlar, /şin doğrudan doğruya adaya yaptırılması suretiyle 

adayın iş için uygun olup olmadığının tespitini amaçlayan sınav şeklidir. Bu tür sınavlar 

genellikle alet veya makina başında, alet veya makinanm kullanılması şeklinde 

yapılmaktadır. Uygulamada önce yazılı ve sözlü sınav, sonra uygulamalı sınav veya üç 

sınav şeklinin birlikte yapıldığı görülmektedir. 

62 MIHÇIOĞLU. sh.42 
63 TORTOP, sh.54. 
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b) Amaç Bakımından Sınavlar 

Sınavlar amaç bakımından; bilgi ölçen sınavlar, zeka ölçen sınavlar, istidat 

(yetenek) ölçen sınavlar, kişilik ölçen sınavlar olmak üzere dört kısma ayrılır04. 

tın) Bilgi Ölçen Sınavlar. 

Bilgi ölçen sınavların amacı, adayların belli bir alanda sahip oldukları bilgileri 

ölçmektir. Bu bakımdan adayın bilgi birikimi ile ilgilenmeyip onun istidadlarıııı araştıran 

yetenek sınavından farklıdır. ABD'de uzmanlık esasına dayanan personel rejimi hakim 

olduğundan, devlet kademelerine yetişmiş ve tecrübeli kişilerin alınmasının sağlanması 

amacıyla bilgi ölçen sınavlara önem verilmektedir65. 

bb) Zeka Ölçen Sınavlar: 

Zeka, insan beyninin bir çok fonksiyonlarından meydana gelen güçtür. Bu 

nedenle zekayı ölçmek için herhangi bir alet yoktur. Ancak, zeka beynin 

fonksiyonlarının bir birleşimi olduğundan, bu fonksiyonların test edilmesi suretiyle 

insan zekası hakkında bir takım yorumlamalara gidilebilir60. Tecrübeler, insan zekasıyla 

mesleki başarılar arasında kuvvetli bir bağın olduğunu göstermektedir. Bu duaım, 

devlet hizmetine eleman alınmasında zeka testlerinin kullanılmasına yol açmıştır. 

Bununla birlikte zekayı ölçen testler diğer sınavlarla birlikte ve onların tamamlayıcısı 

olarak uygulanmakta, hizmetin gerektirdiği asgari zekaya sahip olmayanlar elenmekte, 

sahip olanlar diğer sınavlara tabi tutularak en uygun olanlar işe alınmaktadır. 

M M1HÇIOĞLU, sh.46-49. 
65 MIHÇIOĞLU, sh.46. 
66 TUTUM, Sorunlar, sh.51-58. 
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cc) Yetenek (İstidat) Ölçen Sınavlar: 

Bu sınavların amacı ise, adayların mevcut bilgilerinden ziyade, ilerideki 

gelişme imkanlarını tespit etmektir. Bu nevi sınavlar, adayın bir işi yapıp yapamama 

yeteneğinin ölçülmesinde kullanılır. Bu itibarla, teknik işlerde başarılı olabilmek, iyi bir 

müzisyen veya ressam olabilmek, güzel yazabilmek ve konuşabilmek gibi hususlar, 

tahsil ve yetişme yanında bu tahsil ve yetişmenin verimli olabilmesi için, o alanda kişide 

öze! bir istidadın mevcudiyetini gerekli kılabilir67. Bundan dolayı da, özel bir istidadın 

zorunlu olduğu iş ve mesleklerde istidat testlerinin önemi büyüktür. 

dil) Kişilik Ölçen Sınavlar: 

Bu sınavların amacı, adayın çalışkanlık derecesi, sorumluluk taşıyıp 

taşıyamayacağı, işbaşında karşılaşacağı güçlüklerin üstesinden gelip gelemeyeceği, 

önderlik niteliğinin bulunup bulunmadığı gibi hususları tespit etmektir. Sınavlar yazılı 

veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak, kişiiik testlerinde arzulanan sonucun alınması her 

zaman mümkün olmayabilir. Zira adaylar, sorulan sorulara verdikleri cevaplarda çoğu 

zaman doğıu ve samimi davranmazlar. Adayların, sorulanlara doğru cevap vermek 

yerine, kendilerinden beklendiğini tahmin ettikleri cevaplan verme eğilimi daha ağır 

basmaktadır68. Bu nedenle kişilik ölçen testlerin sonuçlarını değerlendirirken ihtiyatı 

elden bırakmamak gerekir. 

TUTUM. Sorunlar, sh.55. 
68 M1HÇIOĞLU. slı.49. 
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANAN 

İŞE ALMA POLİTİKALARI 





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANAN İŞE ALMA 
POLİTİKALARI 

I - TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETLERİNDE İŞE ALMANIN 
TARİHİ GELİŞİMİ 

Ülkemizde kamu hizmetlerinde işe almanın tarihi gelişimini üç devrede ele 

almak mümkündür. Birinci devre, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Tanzimata kadar 

olan dönemdir. İkinci devre, Tanzımattan Cumhuriyete kadar olan dönem, üçüncü 

devre ise, Cumhuriyetin ilanından halen uygulanmakta olan 657 sayılı Kanuna kadar 

olan dönemdir. 

A - KURULUŞUNDAN TANZİMATA KADAR OSMANLI 
DÖNEMİ 

Osmanlı Devleti'nin esas teşkilat yapısı, kurucusu Osman Gazi tarafından isdar 

edilen Timar Kanunu çerçevesinde şekillenmiş bir toprak rejimidir1. Kuruluş 

döneminde basit bir yapıya sahip olan teşkilat, devletin topraklarının fetihler yoluyla 

1 GİRİTLİ, İsmet: Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Yönetimi, B.6, İstambul 1979, sh.36; ONAR, sh.519. 
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genişlemesi üzerine kurumsallaşmaya başlamıştır. Sonuçta, nev-i şahsına mühnasır bir 

devlet teşkilatı ile idari yapı ve yönetim anlayışı meydana gelmiştir, 

Osmanlı Devletinde eğitim, sağlık ve bayındırlık gibi klasik anlamdaki kamu 

hizmetlerinin görülmesinde vakıflar çok önemli fonksiyonlara sahipti Bunun dışında, 

İmparatorluğun idaresine katılan kamu görevlileri dört sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar 

"mülkiye", "ilmiye", "seyfiyye" ve "kalemiye" sınıflarıdır. Osmanlılar'daki bu 

sınıflandırma sisteminin temeli, kamu hizmeti görevlilerinin hizmet öncesi eğitim ve 

yetişme şekillerine dayanıyordu. Sınıflar belli mesleklere dayandığından, meslekte 

ilerleme, hizmet içinde staj (çıraklık) ve yetiştirme çaba ve süreleri benimsenmiştir . 

Mülkiye sınıfı; Osmanlı hükümetinin başındakiler, yüksek komutanlar, 

vezirler, beylerbeyleri, sancakbeyleri vs. yönetici kadrolardan oluşmakta idi. Mülkiye 

sınıfına mensup kamu görevlileri genellikle Enderun'da yetişen kişiler arasından 

atanırdı’. 

İlmiye sınıfı; öğrenim işleriyle uğraşan yüksek öğretim görevlileri, yargı 

görevlerini yürüten kadıları ve din işleriyle uğraşan müftüleri içine almaktaydı İlmiye 

sınıfının en yüksek görevlisi Şeyh-ıtl İslam'dır. Bu nedenle, ilmiye sınıfına giren kişiler 

hem eğitım-öğretim, hem de din işleriyle uğraşırlardı. Bu sınıfa mensup memurlar da 

üniversite seviyesinde tahsil görmüş olanlar arasından yeterlik sınavıyla seçilirdi'. 

Seyfiyye sınıfı; devletin askeri ve milli .güvenliğine dair hizmetlerini yürüten 

kamu görevlilerinden oluşmakta idi. 

2 DEMİR; İbrahim; Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyetin 50. Yılında Devlet Memuru, DPD Yayını, 
Ankara 1973, sh.5. 
’ ÖRNEK, sh. 186. 
4 ÖRNEK, Sh. 186; DEMİR,sh.5. 
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Kaleıniye sınıfı; sevk ve idare dışında kalan bütiin büro işlerini yürüten 

personeli kapsamaktadır. "Hacegan" sınıfı adı da verilen bu sınıfa mensup görevliler, 
devletin arazi işleri ve her türlü yazışmalarını yürüten bürokratlardan oluşmaktaydı. 

Vaktiyle nişancılık, defterdarlık ve reis-iil kiittaplık gibi görevler bu sınıfa mensup 

kişilere verilirdi. Bu sınıfta bir göreve atanabilmek için asgari ilkokul düzeyinde bir 

tahsile ihtiyaç vardı5. 

Osmanlı Devleti'nde, özellikle mülkiye sınıfına dahil memurlarla, diğer sınıfların 

yüksek dereceli memurları hükümdar tarafından atanırdı. Yapılan atamalarda 

hükümdara sadakat esas idi. Ancak, her Osmanlı hükümdarı, özellikle gerileme devrine 

kadar, atadığı kişinin liyakatli olmasına özen gösterirdi. Bunun dışında, kamu görevine 

atanacaklar arasında din, dil veya etnik köken sebebiyle hiç bir ayrım yapılmazdı. 

Bilakis, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun kabiliyetli çocuklar ve gençler devletin 

okullarında eğitim öğretime tabi tutularak önemli görevlere hazırlanırlardı. Bunun en 

güzel örneği OsmanlIlardaki "Devşirme” usulüdür. 

Ancak, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme devirlerinde, devletin idari 

yapısı ve teşkilatı da gerilemeye ve hatta çöküşe doğru gitmeye başlamıştır6. Hatta ilk 

gerileme ve çöküş devletin idari yapısında baş göstermiştir. Padişahlar, önceki 

devirlerde devlet işlerini gerçekten işinin ehli ve liyakat sahibi kimselere devretmişken, 

daha sonra, sorumsuz ve liyakatsiz kimseler söz ve güç sahibi olmaya başlamıştır. Şahsi 

çıkarından başka bir şey düşünmeyen erkanın elindeki devlet, önce askeri alanda 

başarısızlıklara uğramış, sonra da içerisinde isyan ve huzursuzluklar baş göstermiştir. 

Devletin üst yönetimindeki bozulma, kademe kademe en alt tabakaya kadar sirayet 

etmiştir. Devlet idaresi bilgi ve karakterden yoksun ve menfaatperest insanların eiine 

geçmiş, devletin kuruluşundan itibaren çok önemli bir yeri bulunan ilmiye sınıfı 

mensupları, son dönemde hırs ve rekabetle birbirine düşmüştür. Senelerce süren bir 

5 ÖRNEK.sh.186; DEMİR,sh.5. 
6 Osmanlı Devletinin duraklama devri 83-1792. çöküş devri de 1793-1923 olarak kabul edilmektedir 
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eğitim ve öğretimden sonra elde edilen makam ve mevkiler, okuyup yazması olmayan 

kişilerce ele geçirilmiş, büyük mevkiler işgal eden ilmiye sınıfının yeni doğmuş 

çocuklarına, doğum hediyesi olarak "ulema" sıfatı verilmiştir’. 

Memleketin savunmasından sorumlu seyfıyye sınıfı ve askerlik müessesesı 

tamamıyla dejenere olmuş, yeniçeri ocağmdakıler askerlikten başka her işle meşgul 

olmaya başlamışlardır. Bunun yanında köklü bir geçmişi olan Timar sistemi de 

bozulmuş, merkezdeki bozulma taşradaki mülki taksimata da sirayet ederek 

beylerbeylikleri, sancak beylikleri ve kazalar ehliyetsiz ve şahsi menfaat peşinde koşan 

kişilerin eline geçmiştir. 

Devletin bütün müesselerınde zuhur eden bozulma eğitim, bayındırlık, sağlık ve 

sosyal yardım gibi kamu hizmetlerini yürüten vakıflara da bulaşmıştır. 

B - TANZİMATTAN CUMHURİYETE KADARKİ 
DÖNEM 

Osmanlı Devleti'nin önce duraklama, daha sonra gerileme ve sonra da çöküş 

devresine girmesi üzerine, bu kötü gidişi durdurmak ve sona erdirmek için bir takım 

ıslahat hareketlerine girişilmiştir. 

Nihayet, Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve "Gülhane Hattı 

Hümayunu" olarak da bilinen Tanzimat Fermanı 3 Ekim 1839'da Sultan 

Abdülnıecid tarafından ilan etmiştir. Sözkonusu Ferman'da, kişilerin mal ve can 

emniyeti yanında, hukuk ve yargılama ile devlet idaresi ve mâliyesi ile ilgili hükümler 

de yer almıştır, Ferman'da, devletin teşkilat yapısıyla ilgili kanunlar yapılacağı ifade 

edilmekle birlikte, devlet memuriyetiyle ilgili bir hükme yer verilmemiştir. 

Bu itibarla, bu şekilde kazanılan Unvanlardan dolayı bu kişilere "Beşik Uleması" denilmiştir. Bkz. 
GİRİTLİ, sh.45. 
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22 Şubat 1856 tarihinde ilan edilen "İslahat Fermanı'nda ise, Osmanlı Devleti 

tebaasından hangi milletten olursa olsun, devlet hizmet ve memuriyetlerine kabul 

olunacakları, bunların ehliyet ve kaabilıyetlerine göre herkes için geçerli olan 

hükümlere tabi olacakları ifade edilmiştir8. 

İslahat Fermam'nı müteakip 7 Zilhicce 1293 (Miladi 1879) tarihinde 

yürürlüğe giren ve meşruti bir idare tarzı öngören ilk Osmanlı Anayasası (Kanun-i 

Esası)'nın 17. maddesinde bütün Osmanlı toplumunun kanun önünde eşit olduğu ifade 
edildikten sonra, 19. maddesinde de Osmanlı tebaasına mensup herkesin ehliyet ve 

kabiliyetlerine göre uygun memuriyetlere kabul edileceği hükme bağlanmıştır9. 

Osmanlı Devleti'nin bu son dönemi için, konumuz açısından zikredilmeye değer 

bir düzenleme de 1883 tarihli Kararname'dir. Buna göre, 19 Nisan 1300 (1883) 

tarihinde yürürlüğe konulan "Memurin Mülkiye Terakki Tekaüt Kararnamesi" 

hükümlerine göre memurluğa alınmak için; aj Osmanlı tebasından olmak; b) 20 yaşını 

ikmal etmiş ve iyi ahlak sahibi olmak: c) Gireceği memuriyet için lüzumlu öze! bilgiye 

sahip olduğunu mezun olduğu okulun diploması He veya birlirkişilerden kurulu 

encümen önünde yapılacak sınav sonucu ispat etmek: d) Bir sene hapis ve ona denk 

bir ceza ile mahkum olmamak gerekmektedir10. 

C - CUMHURİYETİN İLANINDAN 657 SAYILI KANUNA 
KADARKİDÖNEM 

1924 Anayasası'nın "Memurlar" başlığını taşıyan 92.maddesinde "siyasi 

hakları olan her Türkün yeterliliğine ve hakedişine göre, devlet memuru olmak 

hakkına sahip olduğu" hükme bağlanmıştır. Böylece, bu dönemde kamu hizmetlerine 

girmede eşitlik ve liyakat ilkesi anayasal bir temele kavuşmuştur. Diğer yandan, kamu 

8 GÖZÜBÜYÜK/KİLİ: Türk Anayasa Metinleri, 1839-1980, B.2, Ankara 1982, sh.10. 
Kanun-i Esasi için bkz. GÖZÜBUYÜKKİLİ,age, stı.25-42. 
DEMİR, sh.l. 
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personelinin hukuki ve sosyal statülerini zamanın şartlarına uygun hale getirmek 

amacıyla ilk defa 31.6.1926'da yayımlanarak yürürlüğe konulup pek çok değişikliklere 

uğramasına rağmen 657 sayılı Kanun'un uygulanmaya başladığı yıllara kadar yürürlükte 

kalan 788 sayılı "Memurin Kanunu" bu dönemde uygulanan Türk personel 

politikasının en temel hukuki düzenlemesidir. 788 sayılı Kanun, askerler dışındaki tüm 

kamu personelini kapsamakta ve "memur" ve "müstahdem" olmak üzere iki istihdam 

şekline yer vermekteydi. Kanun, memuru "kendisine devlet hizmeti verilen ve hususi 

sicilde kayıtlı olarak umumi veya hususi bütçeden aylık alan kimse" olarak; 

müstahdemi ise "Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memur siciline kayıtlı 

bulunmayan ve memurların hukuk ve yetkilerinden yararlanamayan kamu görevlileri" 

şeklinde tanımlamış idi. 

Memurluğa giriş şartları ise kanunda şu şekilde sıralanmıştır : 

1 - Türk Olmak, 

2 - Siyasi haklardan mahrum olmamak, 

3 - îyi ahlak sahibi olup, yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, 

4 - En az ortaokul mezunu olmak11, 

5 - Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

6 - Görevini yapmamaya mani bir hastalığı bulunmamak, 

7 -Yabancı tabiyetli kadınla evli olmamak. 

Kanunun 5. maddesinde müstahdem olarak kamu hizmetine girebilmek için, 

yukarıda sayılan 1, 2, 3 ve 6. bendlerdeki şartlan taşımak yeterli görülmüştür, 

788 sayılı Kanun'da, kamu hizmetlerine alınmak için genel ve asgan şartlar 

düzenlenmiş, hizmetin ve işin gerektirdiği özel nitelikler kurumların kendilerince 

hazırlanacak özel memur mevzuatına bırakılmıştır. Bunun üzerine, bakanlıklar ve diğer 

kamu kuruluşlarınca, bu tarihten sonra yapılan özel düzenlemelerle muayyen 

11 Kanun, mesleki okul mezunlarını bu şarttan muaf tutmaktaydı. 
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memuriyet ve görevler için hususi şartlar ve nitelikler tespit edilmiş ve bu görevlere 

atanmada yarışma ve yeterlik sınavına yer verilmiştir12. 

3656 sayılı Kanu dışında, bu dönemde zikre değer düzenlemelerden bir 

diğeri de 1939 tarihinde çıkarılan 3656 sayılı Devlet Memurlarının Aylıklarının 

Tevhid ve Teadülüne Dair Kanuıı'dur. Bu Kanunun 17. maddesinde, 788 sayılı 

Kanunla ilk defa devlet memuriyetine alınacaklar için öngörülmüş sınav şartı biraz daha 

genel hale getirilmiştir. 17. maddede "Bidayeten devlet memuriyetine alınacakların 

müsabaka imtihanına ve birden fazla talep bulunduğu takdirde ehliyet imtihanına 

girip kazanmaları şarttır" denilmektedir. 788 sayılı Kanun'da mevcut münhal kadrolar 

için gerekli talebin bulunmaması halinde, ortaokul mezunu olmak şartıyla hiç bir sınava 

tabi tutulmadan göreve alınma sözkonusu iken, 3656 sayılı Kanun aynı şartlarda 

ilgilinin yeterlik sınavına girmesi şartını getirmektedir. Ancak Kanun, bir mesleki 

öğrenim görüp meslekleriyle ilgili bir memuriyete girecekleri, istisna ve ihtisas 

mevkilerine atanacakları sınav şartından muaf tutmaktadır (Md. 17). Bu Kanunla 

yapılan diğer bir değiklik de Geçici ve Daimi Hizmetli istihdam şeklinin getirilmiş 

olmasıdır13. 

Bu kanundan başka, bu dönemde 1958 yılında yayımlanan 4-/0195 sayılı 

Kararname'ye ekli "Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak 

Yevmiyeli Personel Yönetmeliği" ile yevmiye esasına göre çalıştırılacak, statü 

hukukuna tabi olmayan, memur güvencesinden yoksun ve özel hukuka tabi yeni bir 

istihdam şekli ihdas edilmiştir Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşların teşkilat kanunları ile 

önceleri sadece yabancı uzmanların istihdamını temin gayesiyle getirilip, daha sonra 

Devlet Planlama Teşkilatı, Atom Enerjisi Komisyonu gibi kuruluşlarda yerli uzman 

istihdamına imkan sağlayan Sözleşmeli Personel istihdam şeklini de bu dönem 

uygulamaları arasında zikredebiliriz. 

1 Misal olarak bkz. 10.6.1936 tarih ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu; 17.7.1972 tarih ve 
1154 sayılı Hariyiciye Memurları Kanunu; 23. 6. 1936 tarih ve 3017 syılı Kanun vb. ... 
13 DEMİR, sh.35. 
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Kısaca ifade edilecek olursa, bu dönemin kamu personel mevzuatı oldukça 

dağınık ve muhtelif istihdam statülerini öngörmektedir. Bunun yanı sıra, kısmen de olsa 

kamu hizmetine girişte sınav ilkesi benimsenmiştir. Fakat sınav ilkesi tatbikatta pek 

uygulanamamıştır14. 

Aşağıdaki tabloda bu dönemde uygulanan istihdam biçimleri ve sayısal 

dağılımları görülmektedir14, 

TABLO 1 : KAMU PERSONELİNİN 657 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÖNEMDEKİ 
İSTİHDAM BİÇİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

YILLAR Menuır 

Ücretli 
Persnel 

Sözieş. 
Personel 

Yevnıiyel 
i Personel İşçi Toplanı 

1931 66.638 25.578 - 11.218 - 103 434 

% 64.4 24.7 - 10.9 ■ - 100.0 

1938 90.556 40.902 - - 3.221 134.779 

% 67.1 30.3 - - 2.6 100.0 
1946 106.361 115.805 - - - 222 166 

% 47.8 50 O - - - 100.0 

1963-65 216.361 303.438 1.244 10.772 - 431.315 

% 40.1 47.1 0.3 2.5 - 100.0 

Kaynak : Memur İstatistiği 1931.1938.1946 ve Devlet Personel Sayımı 1963. 1964. 1965. 

11. İŞE ALMANIN HUKUKİ ALT YAPISI 

Türk kamu yönetiminde uygulanan bugünkü işe alma politikasının dayanağı 

olan temel hukuk düzenlemesi 1982 Anayasası'du Ayrıca, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu bu konudaki en genel ve en ayrıntılı kuralları kapsayan temel bir 

kanundur. 

14 ADAL, sh.50. 
15 ALIMCI, Emin; Personel İstatistikleri ve Türk Kamu Personelinin Sayısal Yapısı, DPB Uzmanlık 
Tezi, Ankara 1990, sh.38. 
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1982 Anayasası'nın 70. maddesinde "Her Türkün kamu hizmetine girme hakkına 

sahip olduğu, hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka ayrım 

yapılamayacağı'' hükme bağlanmak suretiyle, bir nevi işe almanın temel prensipleri 

belirlenmiştir. Diğer yandan, 128.maddede "kamu hizmeti görevlisi" kavramının tanımı 

yapılmış ve kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının ödev ve sorumluluklarıyla 

diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir16. 

Anayasa'nın bu düzenleme tarzından çıkan sonuca göre, memurların atanmaları, 

görev ve sorumlulukları, her türlü hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük durumları ancak 

kanunla düzenlenebilir Bunlar, memur statüsünün temelini oluşturduğundan bu 

konularda tüzük ve yönetmeliklerle yapılacak düzenlemeler Anayasa'ya aykırılık teşkil 

eder 

Nitekim, 1961 Anayasası'nın aynı yöndeki hükümlerine istinaden hazırlanıp, 

14.6.1965'de kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu17, kamu hizmetlerinde 

istihdam edilecek personelin işe alınmasından emekliliklerine kadar geçecek döneme ait 

her türlü konuyu içine alan bir düzenleme getirmiştir. 

657 sayılı Kanun'un uygulama alanı, 1 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; 

- Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 

- Mahalli idareler (il özel idresi, belediyeler) ve bunlara bağlı olarak kurulan birlik 

ve döner sermayeli kuruluşlar, 

- Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları ile 

" Kamu görevlileri ile ilgili hükümleri için 1961 Anavasa'sımn 58, 117-119 maddelerine bakını/.. 
17 657 sayılı Devlel Memurları Kanunu (DMK) içn bkz. RG: 23./.1965 T. ve S. 12056. 
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- Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinin 

istihdam ettikleri memurlar 657 sayılı Kanuna tabidir. Bu kurumlarm sözleşmeli ve 

geçici personeli hakkında da (özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) aynı Kanun 

uygulanır. 

Buna mukabil, hakim ve savcılar ile bunların yardımcıları'*. yüksek öğretim 

kuramlarının akademik personeli19, Türk silahlı kuvvetlerinin askeri personeli1": 

Emniyet Teşkilatı personeli2' ve MİT personeli 657 sayılı Kanun kapsamına 

girmemektedir. Bu kanun kapsamı dışında bulunan kuruluşlar hakkında kendi özel 

kanunları uygulanmaktadır. Ancak şunu belirtelim ki, işe alma konusunda 657 sayılı 

Kanun ile diğer özel kanunlar arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Aksine 

özellikle işe alma hükümlerinde benzerlikler ve paralellikler görülmektedir. Örneğin, işe 

alınacaklarda aranan genel şartlar, hemen hepsinde de 657 sayılı Kanun'da öngörülen 

şartlarla aynıdır. Bu açıdan, Türkiye'de uygulanan işe alma politikaları incelenirken 657 

sayılı Kanun esas alınacak, yapılan uygulamalar bu Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak 

çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde tahlil ve tenkit edilecektir. 

Ancak burada şunu da ilave edelim ki, 657 sayılı Kanun yalnızca devlet 

memurları hakkında uygulanmaktadır. Mesela, Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 

çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında 399 sayılı KHK uygulanmaktadır. Yine bunun 

gibi sözleşmeli personel çalıştıran diğer kuruluşlarda, kuruluşun bu konudaki özel 

mevzuatı uygulanmaktadır. 

18 Bunlar 2802 sayılı "Hakimler ve Savcılar Kanunu"na tabidir (RG: 26.2.1983 T. ve S. 17971). 
19 Bunlar 2917 sayılı "Yüksek Öğretim Personel Kanunu"na tabidir (RG:13.İ0.1983 T, ve S. 
19190). 
20 Bunlar 926 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"na tabidir (RG: 10.8.1967 T. ve S. 
12670). 
2İ. Bunlar 3201 sayılı "Emniyet Teşkilatı Kanunu"na tabidir (RG: 12.6.1937 T. ve S.3629) 
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İşçiler hakkında ise, iş mevzuatı (özel hukuk hükümleri) uygulanmaktadır. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının daimi nitelikteki işçi kadrolarına işçi olarak 

alınacaklar hakkında özel bir yönetmelik bulunmaktadır22. Yönetmelikte işçilerin işe 

alınması sırasında uygulanacak seçim ve sınav esasları düzenlenmektedir. 

Geçici görevlilerin işe alınması konusunda ise. Bakanlar Kurulu yetkili olup, 

bunların hangi işlerde çalıştırılabilecekleri Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit 

edilmektedir. Geçici görevliler bu işlerde sözleşmeyle çalıştırılmaktadır 

Esas itibariyle, işçiler haricindeki diğer statülerde çalıştırılan kamu personeli dar 

anlamda kamu görevlisi kapsamına dahil olup, bunlar hakkında (bunlarla ilgili özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla) 657 sayılı Kanun uygulanır. Bu nedenle incelememize 

esas olarak 657 sayılı Kanunu almaktayız ve açıklamalarımız da bu Kanun çerçevesinde 

yapılacaktır. 

III- İŞE ALMANIN TEMEL PRENSİPLERİ 

Kamu hizmetine eleman tedarikinde temel prensipler, hem insan ve vatandaş 

haklan yönünden demokratik hukuk devleti ilkelerinin, hem de kamu hizmetinin sürekli 

ve düzenli olarak yürütülmesi ilkelerinin gereği olarak anayasalarla tesbit edilmiştir’ 

1982 Anayasası'nın 70.maddesinde kısaca "Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına 

sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrını 

gözetilemez" denilmek suretiyle bu prensiplerin "eşitlik", "yeterlik" ve "serbestlik" 

olduğu vurgulanmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi İşçi Kadrolarında İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar 
Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği için bkz. RG: 20.7.1983 T. ve S. 18110. 

İşe almada temel prensipler 1876 Anayasası'nın 19. maddesinde: "Devlet memuriyetinde umum 
teha ehliyet ve kaabiliyetine göre münasip olan memuriyetlere kabul olunur.'" şeklinde, 1924 
Anayasa'sımn 92,maddesinde: "Hukuku siyasiyeyi haiz otan her Türk ehliyet ve istihkakına göre 
Devlet memuriyetlerinde istihdam olunmak hakkını haizdir şeklinde: 1961 Anayasası'nın 58. 
maddesi ile 1982 Anayasası'nın 70. maddesinde ise: "Her Tiirk kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir" şeklinde ifade edilmiştir. 
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A - EŞİTLİK PRENSİBİ 

Eşitlik prensibi, kamu hizmetinin herkese açık olmasını; yani din, dil, ırk, renk, 

siyasi görüş, felsefi inanç, cinsiyet, etnik köken veya belli bir sınıf ve zümreye mensup 

olması gibi sebeplerle hiç bir ayrım yapılmadan herkesin memuriyete alınmasını ifade 

eder. Bu prensip; Anayasa'nın "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ve benzen sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kamın önünde 

eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.'Devlet organları 

ve idare makamları bütün işlemlerinde kanım önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 

hareket etmek zorundadırlar" şeklindeki 10. maddesi hükmü ile yukarıda sözü edilen 

70. maddenin 2. fıkrasının gereği ve tabii bir sonucudur. 

Anayasa'nın bu hükümlerine göre kamu hizmetine girme hakkı bütün Türk 

vatandaşlarına tanınmıştır. Ancak, hizmete girmede eşitlik esasının bir tek istisnası 

mevcuttur. O da "görevin gerektirdiği ııitelikler"dir. Bir başka deyişle, kamu hizmetine 

girecek olanların, hizmetin icabı olan nitelikleri taşımaları gerekir. Bu nitelikleri 

taşımayanlar kamu hizmetine alınmazlar. Nitekim, Anayasa'nın 70.maddesinin 

2.fıkrasında "Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım 

gözetilemez" hükmü ile eşitlik ilkesinin istisnası belirtilmiştir, 

"Görevin gerektirdiği nitelik" kavramı soyut ve sübjektif bir kavramdır. Bu 

nedenle kamu hizmetine girmede görevin gerektirdiği niteliklerin tespiti ayrı bir önem 

arzetmektedir. Aksı halde kamu hizmetine girmede bazı sebeplerle ayrımlar yapılması 

kaçınılmazdır. Kanun koyucu, bu gibi sakıncaları bertaraf etmek içm, kamu hizmetine 

girişte aranacak şartları, kanun hükmü şeklinde ortaya koymuştur. 657 sayılı Kanun'da, 

her Türk vatandaşının devlet memuriyetine girme hakkını saklı tutan Anayasa hükmüne 
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paralel olarak, memuriyete gireceklerde bulunması gereken asgari şartlar "genel 

şartlar" başlığı altında düzenlemiştir. Bu konu, sonraki başlıklar altında ele alınacaktır, 

B- YETERLİK PRENSİBİ 

Yeterlik, kamu hizmetine girecek olanların hizmet için lüzumlu olan vasıflan 

taşımalarıdır. Bu prensip Anayasa'da ifadesini bulan ve kamu hizmetinin mümeyyiz 

vasıflarından olan düzenlilik ve süreklilik ilkelerinin bir gereği olarak ortaya çıkar 

Bilindiği gibi, kamu hizmetleri sürekli ve düzenli olarak yürütülmesi gereken 

faaliyetlerdir. Sürekli ve düzenli bir hizmetin sağlanabilmesi ise, o hizmeti yürütmek için 

gerekli araç-geı eç ile yeterli sayı ve nitelikte beşeri unsurun mevcudiyetine bağlıdır. Aksi 

halde yeterli düzeyde araç-gereç ve personelin yokluğu, hizmetin düzenli ve sürekli 

olarak yürütülememesi sonucunu doğurur. Bu itibarla, kamu hizmeti görevlilerinin 

hizmetin gerektirdiği asgari düzeydeki şartları taşımaları gerekir. İşte bu nedenledir ki, 

yeterlik ilkesi personel rejiminin temel taşlarından birisi olarak kabul edilir. Anayasa'nm 

70 maddesinin 2 fıkrasındaki "görevin gerektirdiği niteliklerden başkıı hiç bir ayrını 

yapılmaması” esası yeterlik ilkesinin anayasal temelini teşkil ederken, 657 sayılı 

Kanunun 3.maddesinin (c) bendinde düzenlenen "liyakat" ilkesi de "yeterlik" ilkesinin 

yasal zeminini oluşturmaktadır 

Yeterlik ilkesinin hayata geçirilebilmesi, kamu hizmetine girişte sınav yönteminin 

uygulanması ile mümkündür Sınav sonucunda, hizmetin gerektirdiği nitelikleri 

taşımadığı anlaşılan adaylar elenir. Hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıdıklarını ispat 

edenler ise, işe alınır Böylece, kamu hizmetinin daha ehil ellere teslimi sağlanmış olur. 

Diğer yandan bu yöntemle kayırmacılık ve patronaj önleneceğinden "eşitlik" prensibinin 

gereği de yapılmış olur. Bu yüzden işe almada sınavsız eleman tedariki uygulamaları, 
ancak çok istisnai hallere münhasır kılınmalıdır 
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C- SERBESTLİK PRENSİBİ 

Kamu hizmetine girmek, kural olarak bir vatandaşlık hakkı olup, bir ödev 

değildir. Bu sebeple, hiç kimse memur olmaya zorlanamaz. Çünki, hukukta hak kişiye 

tek taraflı olarak tanınmış yetkilen ifade eder. Bunun anlamı, kişinin bir hakkı kullanıp 

kullanmamakta serbest olmasıdır. Dolaysıyla, kamu hizmetlerine girişte "serbestlik 

prensibi" de kimsenin isteği dışında hizmete girmeye zorlanamayacağını ifade eder. 

Kamu hizmetine girmenin serbest olmasının diğer bir anlamı da, herhangi bir 

kişinin kamu hizmetine girmesinin engellenememesidir. Burada kamu otoritelerine 

hitabeden bir kural söz konusudur. Kamu otoriteleri kişilerin kamu hizmetine girmesine 

engel olamazlar. 

Ancak, her ıkı durumda da bazı istisnalar sözkonusu olabilir Kişiler bazen 

iradeleri dışında kamu hizmetine girmeye zorlanabilmektedirler. Askerlik hizmeti 

böyledır. Keza savaş, deprem, afet ve orman yangınları gibi olağanüstü hallerde de kişiler 

kamu hizmeti yapmaya zorlanabilirler. Bazı haller de vardır ki, kişiler kamu hizmetine 

girmekten men edilirler. Bunlar; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşımamak, hizmeti 

yürütmek için gerekli sağlık durumuna sahip olmamak veya bir takım davranış veya 

ahlaki zaafları nedeniyle hizmet için tehlike arzeden durumda bulunmak gibi hallerdir. 

Bu gibi durumlarda serbestlik ilkesine kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamaların amacı 

kişilerin bir vatandaşlık hakkı olan kamu hizmetine girme ve kamu hizmetini yürütme 

hakkının serbestçe kullanılmasının engellenmesi değildir. Bilakis, kamu hizmetinin 

aksatılmadan yürütülmesindeki kamu yararının gerçekleştirilmesidir. 
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Ancak burada son olarak bir hususa değinmek gerekir: Serbestlik ilkesini 

sınırlayan uygulamaların mutlak surette bir kanuni dayanağı bulunmalıdır. Kanuna 

dayanmayan bir uygulama, kişinin Anayasada düzenlenen ve "siyasi hak" olarak kabul 

edilen2"1 "kamu hizmetine girme hakkı"n\ ihlal ettiği gibi, demokratik hukuk devleti gibi 

devletin temel esaslarıyla da bağdaşmaz. Bu nedenle, ülkemizde askerlik mükellefiyeti 

askerlik mevzuatında, olağanüstü hallerdeki mükellefiyetler olağanüstü hallerle ilgili 

mevzuatta, kamu hizmetine girme yasakları da 657 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu 
ı 

gibi mevzuat hükümleriyle tesbıt edilmiş bulunmaktadır. 

IV. İŞE ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Devlet hizmetine alınacaklarda muayyen şartların aranması sadece günümüze 

mahsus bir olgu değildir. Çok eski tarihlerden günümüze kadar gelip geçmiş tüm 

ülkelerde devlete hizmet edecek kişilerde belli şartlar aranmıştır. Bunun temelinde devlet 

mekanizmasının düzenli ve sürekli işletilmesi düşüncesi yatar. 

Gerçi eski devirlerde ve günümüzde çok nadir de olsa, bazı demokratik olmayan 

ülkelerde bu şartlar eşitlik ilkesini zedeleyici şekilde kullanılmaktadır. Günümüzün 

demokratik ülkelerinde ise, kamu hizmetine gireceklerde aranan şartlar eşitlik ilkesini 

zedelemez25. Zira hem ülkemizde, hem de diğer gelişmiş ülkelerde bazı sübjektif 

uygulama ve kayırmalara meydan verilmemesi maksadıyla kamu hizmeti görevleriyle 

ilgili hususların, yasalarla düzenlenmesi bir Anayasa hükmü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim 1961 Anayasasfnm 117. maddesinde, 1982 Anayasası'mn 128. 

maddesinde ''memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları... 

Kanunla düzenlenir" hükmüne yer verilmiştir. Anayasa'nın bu amir hükmü karşısında 

memur statüsünün temelini oluşturan hususların tüzük, yönetmelik veya genelge gibi 

11 Zira kamu hizmetlerine girme hakkını ihtiva eden 70.madde Anayasa'nın "Siyasi Haklar ve 
Ödevler" başlıklı 4. Bölümünde düzenlenmiştir. 
25 M1HÇIOĞLU, sh.27; TORTOP, sh.45. 
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düzenleyici işlemlerle tespiti caiz değildir. Anayasanın bu hükmü hem memurlar 
açısından, hem de kamu hizmeti açısından bir teminattır. 

Kanun koyucu, Anayasa'mn bu amir hükmü karşısında kamu hizmetine giriş 

şartlarını kanunla düzenlemiştir, 657 sayılı Kanun bu şartlan "Genel Şartlar" ve "Özel 
Şartlar" olmak üzere iki kısma ayırmıştır. 

A - GENEL ŞARTLAR 

Genel şartlar, kamu hizmetine girecek olan kişilerde aranacak olan asgari şartlar 

olup, kaide olarak, hemen bütün kamu hizmetlerine girişte ve herkes için aranan 
niteliklerdir. 

657 sayılı Kanun’un 48.maddesinde, kamu hizmetlerine gireceklerde aranan 

şartlar şu şekilde sıralanmıştır. 

1- Vatandaşlık Yönünden 

Kamu hizmetine girecek olanların Türk vatandaşı olmaları şarttır. Vatandaşlığın 

ne şekilde kazanıldığının önemi yoktur. Önemli olan Türk devletine vatandaşlık bağı ile 

bağlı olmaktır (Any.md.68). 

Vatandaşlık, sadece ülkemizde değil, hemen bütün ülkelerde, kamu hizmetine 

girişte aranan ör. şartlardan birisidir. Bunun sebebi, kamu hizmetinin güvenilir kişiler 

eliyle yürütülmesi gerektiğidir. Genel kanaat, vatandaşların memleket menfaatlerine 

yabancılardan daha sadık olacağı ve koruyacağı şeklindedir26. Bununla birlikte, bazı 

sebepler yabancıların da kamu hizmetinde istihdamını zorunlu kılmaktadır. Özellikle son 

dönemde revaç bulan globalleşme cereyanı, ülkeler arasında mal ve hizmet mübadelesini 

26 TUTUM, sh. 102. 
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zorlaştıran sınırları yıkmaya başlamıştır Bir çok gelişmiş ülkede vatandaşlar yanında 

yabancılara da kamu hizmetine girme hakkının verilmesi uygulaması yaygın bir hale 

gelmiştir. Bu cümleden olarak ifade edelim ki, Federal Konsey'den izin almak kaydıyla 

İsviçre'de yabancı kişiler devlet memuru olabilmektedir. ABD'de ise Türklerin de 

bulunduğu çok sayıda yabancı uzmanlar, bilim ve teknik müesselerinde istihdam 

edilmektedir Keza, İngiltere'de çok üstün vasıflara ve tecrübeye sahip yabancıların 
muvakkat müddetle hizmete alınmaları imkan dahilindedir . 

Ülkemizde yabancılar bazı istisnai kamu hizmetlerinde geçici olarak istihdam 

edilmektedir Özellikle teknik nedenlerle, bilgi ve tecrübesinden faydalanmak üzere, 

üniversitelerde ve bazı devlet dairelerinde sözleşmeli yabancı uzman çalıştırılabilmesi 

mümkündür. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin 2.fikrası buna imkan vermektedir. 

Keza, bir kısım kurumların Teşkilat Kanunları ile de yabancı personel istihdamına izin 

verilmiştir. Nitekim, DPT bunun en güzel örneği olup, kuruluşundan beri yabancı uzman 

istihdamına mezun kılınmıştır8. 

2 - Yaş Durumu Yönünden 

Yaş şartı, devlet kamu hizmetine girişte aranan genel şartlarlardan birisidir. Yaş, 

ülkemiz gibi kişiye bağlı kariyer sistemim benimseyen ülkelerde önemli bir unsurdur Zira 

bu sistemde görevle ilgili niteliklerin hizmet içinde kazanıldığına inanılır. Bu nedenle 

devlet memuriyetine erken yaşlarda başlanılmasına önem verilir. Bunun sonucu olarak, 

memuriyete giriş şartı olarak, asgari veya azami bir yaş haddi belirlenir 

77 GREGOIRE, sh. 160. 
2S Bunu için DPT'niıı kuruluş ve görevlerini düzenleyen mülga ve mer'i mevzuata bakılabilir. Bu vb. 
mevzuat dışında bazan genel düzenlemeler arasında da istisnai hükümlere yer verilmektedir. Nitekim 
657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki vatandaşlık şartına 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı KHK ile bir 
istisna getirilerek. Bulgaristan’dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk asıllı Bulgar vatandaşlarına 
kamu hizmetlerine girme hakkı tanınmıştır. 
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657 sayılı Kanun'un 40. maddesi "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanların 

Devlet memuru olabileceklerini" öngörmektedir Ancak, Kanun'un aynı hükmüne göre 

"Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en a: 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk 

Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai riişt karan almak şartıyla Devlet 

memurluklarına atanabilirler 

657 sayılı Kanun'da, kamu hizmetlerinde giriş şartı olarak yaşın alt sınırı 

belirtilmiş olduğu halde, üst sınırına ilişkin bir düzenleme yer almamıştır. Bu durumda 

asgari yaş şartını taşıyan herkes kamu hizmetine girebilir. Kanun koyucunun buradaki 

tutumu bizce de isabetli olmuştur. Zira teknik bilgi ve tecrübenin önem kazandığı 

doktorluk, mühendislik gibi bir kısım mesleklerde serbest olarak çalışmış ve belli bir 

tecrübe kazanmış kimselerden kamu hizmetinde istifade edilebilmesi için hizmete girişte 

bir üst yaş sınırının konulması, makul karşılanacak bir tavır olamazdı. Diğer yandan, 

personel yönetiminde esnekliğin sağlanması yani özel kesimde yetişmiş kişilerden kamu 

sektöründe de yararlanılması için üst yaş sınırı engelinin konulmaması isabetli olmuştur. 

Ancak ülkemizde üst yaş sınırının getirildiği bir kısım kamu görevlerini de 

burada zikretmek gerekir. Bu görevler, daha ziyade, bilgi, tecrübe ve becerinin hizmet 

içinde kazanıldığı mesleklerdir. Bu memuriyetlerle ilgili azami yaş hadleri, kamu kurum 

ve kuruluşlarının özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilir. Bu tür memuriyetler 

kaymakamlık, planlama uzmanlığı, hesap uzmanlığı, müfettişlik gibi kariyerin ön planda 

olduğu kamu görevleridir29. 

29 Mesla Planlama Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için azami yaş haddi 30'dıır (Bkz, 437 
sayılı KHK md.30). 
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3 - Öğrenim Yönünden 

Öğrenim şartı, her ülkenin genel eğitim ve öğrenim düzeyini dikkate alarak kamu 

hizmetine alınacaklarda aradığı belli bir öğrenim düzeyidir. Bu eğitim ve öğretim 

düzeyinin tespitinde esas olan yürütülecek olan İşın niteliğidir. 

Hizmete giriş için eğitim seviyesinin tesbitinde etken olan diğer bir unsur da 

ülkedeki işgücü arzıdır30. Eğer bir memlekette istihdam açığı varsa, hizmete girişte 

aranan eğitim seviyesi daha düşük, işsizliğin yoğun olduğu ülkelerde ise bu seviye daha 

yüksek tutulur. 

Ülkemizde kamu hizmetine girişte ortaokul mezunu olmak esastır (DMK 

md.41). Ortaokul mezunu olmak kural olmakla birlikte, ortaokul mezunları arasından 

istekli bulunmazsa, ilkokulu bitirenler de memur olarak alınabilir . 

657 sayılı Kanun ile diğer bazı özel kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, bir 

kısım hizmetlerin daha değişik bir eğitimi gerektirmesi sebebiyle, yapılacak işin ve 

atanılacak kadronun niteliğine göre değişik öğrenim seviyeleri veya belli bir alanla ilgili 

mesleki okul veya üniversiteyi bitirmiş olmak şartı aranmaktadır. Mesela 657 sayılı 

Kanunun 68, maddesinde, ilk 4 dereceye atama yapılabilmesi için belli bir hizmet süresi 

yanında yüksek okul mezunu olmak şart koşulmaktadır. Keza aynı Kanuna göre, belli bir 

sınıfta belli bir memuriyete atanabilmek için belli öğretim kurulularından mezun olmak 

gerekmektedir. 

4 - Sağlık Yönünden 

Kamu hizmetine alınacakların, hizmetin gerektirdiği sağlık durumuna sahip 

olmaları gerekir. Kamu hizmetleri sürekli olarak yürütülmesi gereken hizmetler olduğu 

30KARATEPE, sh.172. 
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cihetle, hizmeti yürüteceklerin sağlık durumları, hizmetin aksamasına meydan 

vermeyecek asgari bir düzeyde olmalıdır. Bu itibarla, bir kısım hizmetler sağlık durumu 

iyi olmayan veya özürlü kimseler tarafından yürütülebilir ise de, bir kısım hizmetler ise 

mutlak surette sağlıklı kişiler tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Mesela 

müfettişlik mesleği ülkenin her yerine seyahati gerektirdiği için, müfettiş olarak 

atanacakların yurdun her yerine gidip görev yapabilecek asgari sağlık şartlarına sahip 

olmaları gerekir Sağlık şartı, görevin devamlı olarak yapılmasına mani bir özriin 

bulunmamasını da gerektirir. 

Hiç şüphe yok ki, 657 sayılı Kanun, memur olmayı yalnızca sağlıklı olanların 

inhisarına bırakmamıştır. Nitekim, bazı kamu hizmetlerinin belli derecedeki özürlü 

kimseler tarafından da yürütülebileceği gerçeğinden hareketle, 657 sayılı Kanun'un 

53 .maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikle sakatların devlet memuriyetine alınma 

şartları ve çalıştırılacakları işler belirtilmiştir31. Yönetmelik "sakat" kavramım 

tanımladıktan sonra, hangi kurumların ne oranda sakat çalıştırmaya mecbur olduklarım, 

sakat çalıştırılacak işler ile çalışma şartlarını tespit etmiştir. 

5 - Kısıtlı (Mahcur) ve Beili Suçlardan Sabıkalı Olmamak 

"Kısıtlı olmamak" 657 sayılı Kanunda "kamu haklarından nuıhrum 

bulunmamak" şeklinde ifade edilmektedir. T.Ceza Kanunu'nda bir kısım suçlar 

mevcuttur ki, bu suçları işleyenlerin muvakkaten (geçici bir süre) veya müebbeden 

(devamlı olarak) kamu haklarından mahrum bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 

müeyyide, asıl cezanın tamamlayıcısı veya fer'i bir ceza olarak ortaya çıkmaktadır. Buna 

göre Ceza Kanunu'nun 31.maddesine göre "Beş seneden fazla ağır hapse mahkumiyet 

müebbeden ve üç seneden beş seneye kadar ağır hapse mahkumiyet hiikmolunan cezaya 

müsavi bir müddetle hidamatı ammeden memnuniyeti müştekimdir". Keza, aynı 

31 ".Sakalların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları 
Hakkında Yönetmelik" için bkz. RG: 27.7.1983 T. ve S. 18117 
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Kanun'un 219. maddesi ile de "Bu kanunun 202, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 216, 218 

ve 219 maddeleriyle mahkum olanlara aynı zamanda memuriyetten mahrumiyet cezası 

da verileceği" hükme bağlanmıştır. 

Kamu hizmetine girmeyi yasaklayan hükümler sadece Ceza Kanunu'nda 

düzenlenmemiştir. Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 48/5. maddesinde32 yer alan bir 

hükümle, devlet memurluğuna alınmayı engelleyen suçlar tek tek gösterilmiştir. 

Bunlara ilaveten, Medeni Kanun hükümlerine göre (md.355, 356, 357, 

358) kısıtlılık halini de memuriyete mani haller arasında zikredebiliriz. Zira, Kanun, bu 

gibi hallerde kişinin ehliyetlerini kendisini idareden aciz olması sebebiyle 

kısıtlamış bulunmaktadır. Muayyen mazeretlerinden dolayı (ki bunlar genellikle akli 

melekelerle ilgilidir) kendisini idareden aciz olanın kamu hizmetlerini yürütmesi mümkün 

değildir. 

Kanun koyucunun kamu hizmetine girişte kısıtlı olmamayı veya belli suçlardan 

mahkum olmamayı şart koşması kamu hizmetinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Kamu 

hizmetini yürütecek kişilerin hizmeti gerektiği şekilde yürütebileceğine dair güven 

vermeleri gerekir. Kanunen yasaklanan filleri işleyen kişiler, bu güveni tehlikeye 

düşürdüklerinden, kamu hizmetine alınmamak gibi bir müeyyide ile karşı karşıyadır. 

Ancak, kamu hizmetine alınmamak, bazı suçlar yönünden asıl cezaya ek veya fer'i bir 

ceza niteliğini de taşımaktadır. Burada ifade edilmesi gereken bir tenkitimizi de not 

etmek gerekir. Ülkemizde gerek kamu hizmetine girişte gerekse kamu görevi ile ilişiğin 

kesilmesinde olumsuz bir unsur olarak kabul edilen suç ve cezaların insan ve vatandaş 

haklan yönünden gözden geçirimesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira, her suç için kanunda 

32 "Taksirli suçlar ve aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır 
hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa hile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 
hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü " bulunanlar devlet memurluğuna alınmazlar. 
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bir ceza zaten mevcuttur. Bu cezaya bir de memuriyetten men veya memuriyete giriş 

yasağı getirilerek, suçu işleyenin işlediği suçla ilgisi olmayan ek bir ceza getirilmektedir. 

Suçlu tek fiilinden dolayı iki kez cezalandırılmaktadır. Bu durum, adalet duygularımızı 

zedelemektedir. O halde, hiç değilse memuriyete girişi engelleyen veya memuriyetle ilişik 

kesilmesini gerektiren suçların yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalı ve "yüz kızartıcı 

suç" şeklinde ifade edilip, ne anlama geldiği belli olmayan nitelendirmelere açıklık 

getirilmelidir. 

Ülkemizdeki uygulamada bir kimsenin kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı 

bulunup bulunmadığının tespiti, adli sicilden sorulmakta ve ilgililerden "sabıka kaydı" 

istenilmektedir. Kanatimizce bu uygulama da doğru değildir. Zira, bu uygulama hem 

kırtasiyeciliğe sebep olmakta, hem de kişiye güvensizliği ifade etmektedir. İlgililerden 

sabıka belgesi istemek yerine, beyana itibar edilmesi daha yerinde olacaktır. 

6 - Askerlik Durumu Yönünden 

Askerlik hizmetinin mecburi olduğu ülkelerde, kamu hizmetine girecek 

kimselerin askerlikle ilgilerinin bulunmaması istenir33. Bunun nedeni, kamu hizmetinin 

devamlı, düzenli ve etkili olarak yürütülmesi gereken hizmetlerden olmasıdır. Bir kamu 

görevlisi hizmet görmeye başladıktan bir müddet sonra askerlik nedeniyle görevinden 

ayrılmak durumunda kalırsa, hizmetin aksaması sözkonusu olabileceği gibi, hizmetten 

beklenen yararın sağlanması da mümkün olmayabilir. Bu nedenledir ki, kamu hizmetine 

girecek olanların böyle bir mükellefiyetle karşı karşıya olup olmadıkları, hizmete 
girmeden önce bilinmek istenir. 

657 sayılı Kanun, Devlet memuriyetine girecek olanların; askerlikle ilgilerinin 

bulunmamasını veya askerlik çağına gelmemiş olmalarını, ya da askerlik çağma gelmiş 

33 TUTUM, sh.104-105; KARATEPE, sh.173. 
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ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş 

olmalarını şart koşmaktadır. 

7 - Ahlak ve Karakter Yönünden 

Kamu hizmetini yürütecek olan kişilerin iyi ahlak sahihi olmaları gereklidir. Bu, 

kanunla öngörülmüş bir şart olmamakla birlikte, hizmetin niteliğinden kaynaklanan bir 

zarurettir. Zira kamu hizmeti karmaşık bir yapıya sahip teşkilatlar eliyle ve çok sayıda 

insanın birlikte yürüttüğü hizmetlerdir Ve bu hizmetler kamu yararına yürütülmesi 

gereken, amacı kamu menfaatini sağlamak olan hizmetlerdir Bu amacın gerçekleşmesi 

ise, bu hizmetlerin, şahsi menfaatlerini kamu menfaatinden üstün tutmayan, doğru ve 

dürüst çalışan, diğer kamu görevlileri ile uyumlu bir şekilde çalışma vasfına sahip, iyi 

karakterli kişilerce yürütülmesine bağlıdır. 

Ancak, burada ifade edilmelidir ki, iyi ahlak ve karakterin ölçüsü ve bu ölçünün 

kim tarafından tayin edileceği konusu ayrı bir sorundur. Zira ahlak ve karakter meselesi 

sübjektiftir. Oysa, burada esas olan toplumun genelinde kabul gören ahlaki değerler 

yani "objektif ahlak" olmalıdır Diğer yandan kamu hizmetine girecek olan kişide 

aranan ahlak ve karakter seviyesinin tespiti kamu idaresine ait olmalı, yani bir kimsenin 

kamu göreviyle bağdaşmayacak bir ahlak ve karaktere sahip olduğunu ispat külfeti 

idareye yüklenmelidir. 

B - ÖZEL ŞARTLAR 

Özel şartlar, belli hizmetler için aranan hususi niteliklerdir. Özel şartlar daha 

ziyade hizmetle ilgilidir Daha açık bir deyimle, bir hizmetin yürütülmesi için, o hizmeti 

yürütecek olanlarda, hizmetin gerektirdiği niteliklerin aranması özel şartlan ifade eder. 
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657 sayılı Kanun, devlet kamu hizmetlerine girişte aranan genel şartlar yanında 

özel şartlara da yer vermiştir. 1327 sayılı Kanunla değişik 48.maddenin (B) bendinde iki 
tür özel şart hükme bağlanmıştır. 

1 - Öğrenimle İlgili Özel Şartlar 

657 sayılı Kanun'un değişik 48.maddesinin (B) bendinin (1) sayılı alt bendinde 

öğrenimle ilgili özel şartlar kamu görevlisinin "Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41. 

maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak" 

şeklinde ifade edilmiştir. 

41.maddeye baktığımız zaman, genel şartlardan birisi olan öğretim şartı yanında, 

özel öğrenim şartına da yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Buna göre genel şart, kural 

olarak ortaokul mezunu olmaktır. Ancak, bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya 

belli görevlerde belli derecelere yükselebilmek için daha yüksek öğretim derecelen 

öngörülmüş olabilir. Bu durumda, öngörülen derecede öğretim seviyesinden mezun 

olmak gerekir. Bazı hallerde ginlecek sınıf veya derece için belli bir seviyede öğrenimi 

bitirmiş olmak yetmez. Bunun yanında, muayyen bir fakülte veya mesleki okulu bitirmiş 

olmak şartı aranır. Mesela, ziraat mühendisi olmak için Ziraat Fakültesi mezunu, 

avukatlık hizmetine girebilmek için Hukuk Fakültesi mezunu, tabib olabilmek için Tıp 

Fakültesi mezunu olmak gibi meslekle ilgili bir eğitim programını bitirmiş olmak şarttır. 

Aynı şekilde 36.madde 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışan memurların 

sınıflarını belirttikten sonra, bu sınıflar içinde belli derecelere atanabilmek için gerekli 

öğrenim seviyelerini de tespit etmiştir. Belli bir sınıfta belli bir dereceye atanabilmek için 

o sınıf için öngörülmüş bulunan eğitim ve öğretim kurumundan mezun olmak bir özel 

şarttır. 
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Kamu hizmetine girişte öğrenimle ilgili özel şartlar, çoğunlukla kamu kurum 

veya kuruluşlarının kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkartılan özel yönetmelikler ile 657 

sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan gene! yönetmelikler çerçevesinde ve işin gereğine 

göre tespit edilmektedir. Mesela, Devlet Planlama Teşkılatı'na uzman yardımcısı olarak 
atanabilmenin şartlarından birisi en az 4 yıllık yüksek öğretim kurulularının birinden 

mezun olmaktır Bu şart, hem 437 sayılı Kuruluş KHK'sinde hem de ilgili özel 

yönetmelikte yer almaktadır. 

2 - Diğer Özel Şartlar 

657 sayılı Kanun'un 48.maddesinin (B) bendinin (2) sayılı alt bendinde diğer 

şartlar "Kurumların özel kanım veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Öğrenim dışındaki diğer özel şartlar işin gereğine, hizmetin özelliğine göre 

gerekli olan şartlardır. Bu şartlar çok sayıda ve değişik mahiyette olabilir. Ancak temel 

amacı hizmetin gereklerine ve işin icabına uygun elemanın sağlanmasıdır. Mesela, bir 

kısım hizmetler vardır ki, niteliği icabı yalnızca erkekler veya yalnızca kadınlar tarafından 

yürütülebilir. Bir örnek verecek olursak, (ilgili mevzuatta değişiklik yapılmadan önce) 

kaymakam olmak için erkek olmak, hastanelerde ebe veya hemşire olarak çalışabilmek 

için kadın olmak gerekmektedir. Aynı şekilde, belli kamu hizmetlerine girişte "yabancı 

kadınla evli olmamak" şartı aranır. Askeri hizmetler böyledir. Yabancı ile evli kimseler 

subay olamayacakları gibi, subay iken yabancı ile evlenenler ordudan ihraç edilir. Sivil 

kesimde ise emniyet ve hariciye mensupları yabancı ile evlenemez. Keza bazı kamu 

hizmetlerine girişte azami bir yaş haddi konmuştur. Bu yaş genellikle 30'dur. Mesela 

DPT’de uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için sınavın yapıldığı yıl 30 yaşını 

bitirmemiş olmak gerekmektedir. Yine bunun gibi, bazı kamu hizmetlerine girişte belli 

bir yabancı dil veya dillerin bilinmesi şartı aranır. Dışişleri meslek memurluğuna 

girişte olduğu gibi. 
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Bütün bu ve benzer özel şartlar hizmetle ilgili kurumun teşkilat kanununda veya 

özel yönetmeliğinde yer alır. Ancak burada şunu ilave edelim ki, özel şartlar konulurken, 

bu şartların gerçekten hizmetin ve işin icabı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde kamu 

hizmetine girişin temel esasları olan "eşitlik" ve "genellik" prensipleri ihlal edilmiş olur. 

V. İŞE ALMA MAKAMLARI 

A - GENEL OLARAK 

İşe alma makamlarıyla ilgili mevcut uygulamaya geçmeden önce bu konunun 

bundan önceki gelişimine değinmek, bugünki politikaları tahlil etmek açısından elzemdir. 

Bu nedenle, işe alma makamları konusuna, genel bir açıklamayla girmek istiyoruz. 

657 sayılı Kanun'dan önceki mevzuat, kamu hizmetine alınacakların sınav 

esasına göre hizmete kabul edileceğini öngörmekle birlikte, sınavların kimler tarafından 

ve ne şekilde yapılacağına dair bir düzenleme ihtiva etmemekteydi. Bunun sonucu olarak 

da, her bakanlık veya kamu kuruluşu, bu konuda geniş bir hareket serbestisine sahip 

olmuş, memurların işe almışında her kuruluş kendine has bir uygulama yapmıştır. 

Ülkemizde planlı döneme geçişten önceki devre (1960 öncesi), personel 

sistemiyle ilgili sorunlara çözüm arayışlarının yoğun olduğu bir dönem olmuştur. Bu 

çerçevede Türk personel rejimi hakkında yerli ve yabancı uzmanlar tarafından, bugünki 

sistemin temel taşlarını oluşturan etraflı araştırmalar yapılmıştır”. Bu araştırmaların 

sonuçlan birer rapor halinde hükümetlere sunulmuştur. Hemen her araştırmada ortak bir 

nokta vardır: Bu, bir merkezi personel teşkilatının kurulmasıdır. Bu görüşler 

istikametinde ilk kez 1956 yılında bugünkü Devlet Personel Başkanlığı'nın kuruluş 

34 Bu araştırmalarla ilgili olarak bkz. AD AL, sh.42-94. 
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hazırlıklarına başlanmış ve Dairenin kuruluşuna ilişkin 160 sayılı Kanun 13.121960 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Daire 2.3.1961 günü fiilen faaliyete geçmiştir. 

Devlet Personel Daıresi'nın ilk faaliyetlerinden birisi 657 sayılı Kanun'un 

hazırlanması olmuştur. Planlı kalkınma döneminin başlangıç yıllarında hazırlanan 

Merkezli Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) Raporu'nda yer alan 

temel ilkeler 657 sayılı Kanun'a ışık tutmuştur35. Bu Raporda, kamu hizmetinde istihdam 

edileceklerin merkezi personel tedariki usullerine göre işe alınmaları önerildiği gibi, Türk 

personel sistemiyle ilgili yerli ve yabancı araştırmacı ve uzman raporlarında da aynı 

tavsiyeler yer aldığından 657 sayılı Kanun'da kamu personelinin merkezi sistemle işe 

alınmasıyla ilgili hükümler yer almıştır. 

Kanunun "Devlet Memurluğuna Alınma" başlığını taşıyan III kısmının 

I.bölümünde yer alan ve memurluğa alınmanın usulünü tespit eden 46.maddesi, liyakat 

ilkesinin uygulamasını Devlet Personel Dairesi'nin gözetimine vermektedir. Madde 

hükmünde, kurumlara, memur atama işleminin başlangıç safhası olan kadro ile ilgili 

işlemler cümlesinden olmak üzere, boş kadrolarını sınıf ve dereceleriyle birlikte Devlet 

Personel Dairesine bildirmeleri mükellefiyeti getirilmiştir Kurumlar DPD'nm tesbit 

edeceği 6 aylık sürelerle senede iki defa boş kadrolarını DPD'ne bildirecek- lerdir. DPD 

de atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların kurum ve yerlerini, 

kadrolara alınacak personel sayısını, kadroların maaş miktarlarını, alınacak personelin 

genel ve özel şartlarını, en son başvuru tarihi ve mercileri ile yarışma sınavının yerini ve 

zamanını, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce radyo, Resmi Gazete ve 

diğer araçlarla kamuoyuna duyuracaktır (md. 47), 

50.maddede ise yarışma sınavlarının tertip ve düzenlenmesi konusunda aynı 

Daire yetkili kılınmış ve "kurumlararası sınıflar" diye adlandırılan ve bütün 

kurumlarda bulunması bahis konusu olan müşterek sınıflara alınacak olanların yarışma 

35 MEHTAP Raporu, sh.73-100. 
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sınavlar mm bu Daire tarafından kurulacak "sınav kurulları" tarafından yapılacağı 

ifade edilmiştir. Kanun, "kurumsal sınıf" olarak adlandırılan ve yalnız belli bir kuruma 

ait bulunan sınıfa alınacak personelin sınavlarının ilgili kurum tarafından, ancak Dairenin 

gözetimi altında kurulacak sınav kurullarınca yapılmasını hükme bağlamıştır 

Kanun, sınav sonuçlarının Resmi Gazete'de ilanı ve ilgililere yazılı olarak 

bildirilmesi zorunluluğunu getirerek, sınavların kamuoyu ve ilgililer önünde bir nevi açık 

denetimini sağlamayı amaçlamıştır (md .52). Ayrıca, Devlet memurluğuna alınma ve 

yarışma sınavlarıyla ilgili konuların teferruatıyla düzenlenmesini bir yönetmeliğe bırakmış 

ve bu yönetmeliği çıkarma konusunda, devlet personel politikası konusunda en yetkili ve 

merkezi bir kuruluş olması sebebiyle Devlet Personel Dairesi yetkili kılınmıştır (md.53) 

Ancak, 657 sayılı Kanun'un ilk şekliyle getirilen merkezi yöntemle personel 

tedariki sistemi, bir türlü tatbik sahasına konulamamıştır. Nihayet 31.7.1970 tarih ve 

1327 sayılı Kaının'la36 zaten fiilen uygulanamayan bu usulden vazgeçilerek tekrar 657 

sayılı Kanun öncesine yani personel alıntında kurumsal sisteme dönülmüştür. Daha 

sonra, 12.5.1982 tarihinde kabul edilip 16.5.1982 gün ve 17696 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2670 sayılı Kanun, tıpkı 657 sayılı Kanun'un ilk şeklinde 

olduğu gibi merkezi sistemi esas alan hükümler getirmiş ve kamu görevine alınacakların 

Devlet Personel Dairesi'nce açılacak sınavlara katılmasını emretmiş (md.13-18) ise de 

bu hükümler de bir türlü uygulanamamıştır. 

En sonunda, 12.12.1984 tarih ve 18603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 243 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler (md. 

Bu kanun "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu 
Personelinin Aylık ve Ücretlerine Dair Kanun" adını taşımakta olup, 14 8.1970 T ve 13579 S.lı 
RG'de yayımlanmıştır. Bu kanun DMK'nun 70 esas ve geçici maddesini değiştirmiş, 24 maddesini 
kaldırmış, 4 yeni madde, 5 ek madde,6 ilave fıkra ve 37 geçici ek madde getirmiştir. Teferruat için 
bkz. TUTUM, Cahit: Yeni Personel Rejimi. Üzerine,(AID, 1970, C.3, S.3, sh. 11-30). 
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49,50,51) sonucu, bir türlü uygulanamayan merkezi sistemden vazgeçilerek mahalli yanı 

kurumsal personel tedariki esasına dönülmüştür. 

B - MEVCUT UYGULAMA 

1 - Benimsenen Sistem ve Hukuki Dayanak 

Ülkemizde kamu hizmetlerinde personel tedarikinin merkezi usul ile yapılması 

için gösterilen gayretler bir türlü müspet bir sonuca bağlanamamıştır. Bu yüzden 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de personel tedarikinde kurumsal (mahalli) sistem 

uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, her kurum ve kuruluş kendi personel ihtiyaçlarını 

bizzat kendisi karşılamaktadır. Pek tabiidir ki, kurum ve kuruluşların personel 

tedarikindeki serbestileri mutlak manada değildir. Her bakanlık ya da kuruluş eleman 

atımlarında genel veya özel nitelikli bir takım mevzuat hükümleriyle bağlıdır. 

Bu kuralların başında genel düzenleme niteliğindeki 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu gelir. Bunun yanında, bu Kanun'a dayanılarak çıkartılan genel yönetmelikler, 

Bakanlık ve kuruluşların Teşkilat Kanunları ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan özel 

yönetmelikler personel alıntında hukuki adayanakları oluşturmaktadır. 

Kurumsal personel tedariki usulünde her bakanlık ya da kuruluş ihtiyaç duyduğu 

işgücünün sayısı ve niteliğini bizzat kendisi tespit etmekte ve hizmete alma sisteminin 

düzenleyici kuralları (kanun, tüzük, yönetmelik) çerçevesinde ihtiyacı olan personeli işe 

almaktadır. 

2 - Uygulanan Yöntem 

Ülkemizde kurumsal sistemle işe alma uygulaması kısaca şu şekilde 

gerçekleşmektedir: 
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Bakanlık ya da kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu kamu görevlisinin sayısı ve 

nitelikleri "ktıdro" kavramıyla ifade edilmektedir’ . Her kuruluşun ihtiyaç duyduğu 

eleman sayısı ve elemanın niteliği sahip olduğu kadro ile ifade edilir. Bu nedenle ihtiyaç 

duyulan elemanın işe alınabilmesi için her şeyden önce boş kadronun bulunması gerekir. 

Çünki 657 sayılı Kanun'a göre (md.33) kadrosuz memur istihdamı caiz değildir. 

Kuruluların kadroları ise ancak kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanan 

idari işlemle kurulabilmektedir. Kadroların ihdası, iptali ve kullanılması ile ilgili işlemler 

190 sayılı KHK ve bu KHK'ye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde yapılmaktadır38. 657 sayılı Kanun (md.34) ve 190 sayılı KHK'ye (md.6) 

göre, devlet memurları için kurulularınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı ile 

DPB ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır. Kadro mevzuatı çerçevesinde ihdas veya iptal 

edilir. 

Mevzuat çerçevesinde gerekli kadrolar sağlandıktan sonra, bakanlıklar ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının (MİT hariç), ihtiyaç duydukları ve personel atamasına 

lüzum gördükleri boş kadrolarının sayılarını, sınıf ve derecelerini 657 sayılı Kanuıı'un 46. 

maddesi gereğince DPB'na bildirmeleri gerekiyorsa da, uygulamada bu yapılmamaktadır. 

Bunun yerine her yıl Bütçe Kanunlarına konulan bir hükümle kadroların ne şekilde 

kullanılacağı belirtilmektedir. 

1992 Malı Yılı Bütçe Kanunu'ndan önceki Bütçe Kanunlarında, kuramların boş 

kadrolarına açıktan atama yapmak suretiyle eleman alabilmeleri Maliye ve Güınriik 

Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Başbakanhk'tan müsaade alınması şartına 

bağlanmıştı. Ancak, 1992 ve 1993 Mali Yılı Bütçe Kanunlarında (md.46) boş kadrolara 

37 GOZÜBÜYÜK, sh. 104. Kadro kavramıyla ilgili tafsilat için bkz. KALKANDELEN. Hayrettin 
İşletmelerde ve Kamu Kuruluşlarında Norm Kadro ve Reorganizasyon. Ankara 1976. 
3 "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" için bkz. RG: 14.12.1983 T 

ve S 18251 (Mükerrer) "Kadro İhdası Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların 
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"' için bkz RG: 13.6.1984 T veS. 18400 
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açıktan atama yapılması için yalnızca Maliye ve Gümrük Bakanlığı'’ndan izin alınması 

yeterli görülmüştür. Yani bu konuda yetki Maliye ve Gümrük Bakanlığı inhisarına 

bırakılmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları personeli işe alabilmeleri için, 

Bütçe Kanunu'na uygun olarak gerekli müsaadeyi aldıktan sonra, 657 sayılı Kanun 

hükümlerine göre (md.50) sınav açmak zorundadırlar. Sınavların ne şekilde yapılacağı 

ise, bu Kanunun 50.maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikte düzenlenmiştir39. Bu 

konu, bundan sonraki başlık altında incelenecektir. Ancak burada bir hususu belirtmek 

gerekmektedir. Sözkonusu Yönetmelik, memuriyet sınavlarının yapılması konusunda, 

personel alacak kurum ve kuruluşu yetkili kılmıştır (md.13). Buna göre her kuruluş 

yönetmelikte belirtilen esaslar muvacehesinde sınav yapacak ve ihtiyaç duyduğu 

elemanları bu şekilde sağlayacaktır. Diğer yandan bazı kurum ve kuruluşların kendilerine 

mahsus yarışma ve yeterlik sınav yönetmelikleri bulunmaktadır Bütün bu özel 

yönetmelikler, kamu görevlerine eleman alımı için yapılacak sınavların, ilgili kurumca 

yapılmasını öngören hükümler içermektedirler. 

Buraya kadar yapılan açıklamadan çıkan sonucu özetlersek; ülkemizde kamu 

hizmetlerinde personel tedarikine, yani işe almaya yetkili makam her kuruluşun 

kendisidir. Daha açık bir deyimle ülkemizde ademi merkeziyet veya kurumsal denen bir 

sistem uygulanmaktadır. 

3 - Devlet Personel Dairesinin Fonksiyonu 

Ülkemizde uygulanan bu sistemde, 1960 yılında 160 sayılı Kanunda merkezi bir 

personel organı şeklinde kurulup 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden 

yapılandırılan Devlet Personel Dairesi'nin hiç bir etkinliği bulunmamaktadır. Başlangıçta 

"İlk Defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi 
Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği" hakkında bkz. RG: 30.1.1986 T. ve S 19004. 
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kendisine büyük umutlar bağlanan bu kuruluş, kurulduğu günden bu yana, personel 

tedarikinde etkili bir organ olarak arzu edilen mevkiine oturtulamamıştır. En önemli 

girişimi, 657 sayılı Kanunun hazırlanması olan Dairenin bugünkü fonksiyonu, kamu 

görevlilerinin hukuki ve mali statüsünün uygulanmasıyla ilgili esasları tespit etmek, 

personel konularında hazırlanacak düzenleyici işlemlerle ilgili görüş belirtmek, personel 

yönetimiyle ilgili konularda çalışmalar yapmak, personel istatistiklerini, kadro ünvan ve 

standardizasyonunu yapmak, kısaca devlet personel rejimi ile ilgili konularda Bakanlar 

Kurulu'na yardımcı olmak, müşavirlik etmek ve koordinasyonu sağlamaktan ibaret 

kalmıştır. 

Buna mukabil. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Maliye Bakanlığı personel 

sorunlarından sorumlu bir kuruluş olarak dikkati çekmiştir10. Özellikle personel rejiminin 

iki temel konusu olan "maaş" ve "kadro" konusundaki insiyatif tamamıyla bu Bakanlık 

elinde kalmıştır. 

4 - Kurumsal Personel Birimlerinin Fonksiyonu 

Personelin işe alınması hususundaki yetki, daha önce de değinildiği gibi, ilgili 

bakanlık veya kuruluşa aittir. Bakanlık ve kuruluşların personel yönetimiyle ilgili 

hizmetleri, kendi bünyelerinde oluşturulan personel birimlerince yürütülmektedir. 

Personelin işe alınması (sınavlar), hizmetiçi eğitim, değerlendirme, yükseltme ve disiplin 

gibi kurum bazında personel yönetimiyle ilgili her konu, Bakanlık veya kurum ve 

kuruluşların bünyesinde oluşturulan personel birimlerinin uhdesinde bulunmaktadır. 

40 TUTUM, sh.230 
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VI. İŞE ALMADA UYGULANAN USULLER 

A - GENEL OLARAK 

Bir önceki bölümde, işe alma usulleri yönünden sistemler incelenirken, kamu 

hizmetlerine üç değişik usulde eleman alındığını zikredilmişti. Bu usullerin; seçim usulii, 

sınav usulü ve sınavsız işe alma usulii olduğu ifade edilmişti. Bugün ülkemizde sözü 

edilen usullerden son ikisi, yani sınavla ve sınavsız memur alma usulleri 

uygulanmaktadır. Bu başlık altında, Türkiye'de devlet kamu hizmetlerine personel 

alımında uygulanan seçme sınavları ele alınacak, ayrıca ülkemizde sınavsız kamu 

görevlisi alımıyla ilgili mevzuat ve uygulamalar incelenecektir. 

B - SINAVLA İŞE ALMA VE MEMURİYET SINAVLARI 

657 sayılı Kanun'un 50.maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet 

memuru olarak atanacakların açılacak devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve 

kazanmaları şarttır." hükmü konulmak suretiyle, ülkemizde kamu hizmetine girişte 

sınav usulünün esas olduğu kabul edilmiştir. Kural olarak, bütün devlet kamu hizmet ve 

görevlerine alınacakların, yapılacak sınava katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. Ancak 

bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Sınav şartının istisnaları, bundan sonraki 

"sınavsız memurluğa giriş" başlığı altında ele alınacağından burada bu konuya 

değinilmeyecektir. 

Ülkemizde kamu hizmetine girişte şart koşulan seçme sınavlarının yapılış esas ve 

usulleri, 657 sayılı Kanun'un 50.maddesinin 2.fıkrasına istinaden çıkartılan yönetmelikle 

tespit edilmiştir11 Yönetmeliğin kapsamı "Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara 

bağlı döner sermayeli kuruluşlar" ile sınırlı tutulmuştur. Daha açık bir deyimle bu 

" 59 No'lu dipnotta zikredilen Yönetmelik. 
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saydığımız kuruluşların kamu hizmeti görevlilerinin ilk defa hizmete alınmalarında sözü 

edilen yönetmelik uygulanacaktır. 

Buna mukabil, 657 sayılı Kanun'un değişik l.m'addesinin 3.fıkrasında sayılanlar, 

yüksek öğretim burumlarının öğretim üyesi ve yardımcıları, ordu mensupları ile 

emniyet teşkilatı mensupları, Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk 

Musikisi Sanatçıları, Hakim adayları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve KIT'ler personelinin 

hizmete alınmalarında bu yönetmelik uygulanmayacaktır. Burada sıralanan kamu kurum 

ve kuruluşları personelinin ilk kez hizmete alınmalarında, bu kurum ve kuruluşların özel 

kanun ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler uygulanacaktır. 

1 - Sınavla İlgili Genel Esaslar 

Sınavla ilgili genel esaslar, Yönetmeliğinin 4-7, maddelerinde belirtilmiştir. 

a) Sınav Zorunluluğu 

İlk defa devlet memurluğuna atanacakların, yeterlik veya yarışma veya yeterlik ve 

yarışma sınavları ile seçilmeleri esastır. Devlet memurluğuna girmek için müracat 

edenlerin sayısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde, 

yeterlik sınavı yapılması zorunludur. Müracat edenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla 

olduğu takdirde, hem yarışma hem de yeterlik sınavı yapılması zorunludur. 657 sayılı 

Kanun un 36 maddesinde yer alan teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı 

sağlık hizmetleri ile avukatlık hizmetleri sınıfına dahil görevlere atanacaklar yarışma 

ve yeterlik sınavından muaf oldukları halde, bunlardan müracat edenlerin sayısı boş 
kadro sayısından fazla ise yarışma sınavı yapılması zorunludur. Ayrıca bu sayılan 

sınıflardan teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetler sınıfına dahil görevlere 

atanacak olanlar, mülakat ve uygulamalı sınava girmek zorundadırlar. 
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b) Sınavın Düzeni 

Sınavlar, 657 sayılı Kanunun 36.maddesinde tespit edilen sınıflar ve sınıflara 

gireceklerde aranması gereken öğrenim şartları ile diğer nitelikler gözönünde tutularak 
düzenlenir ve uygulanır. 

c) Sınav Sonuçları 

Sınav sonuçları, müteakip sınava kadar ve yalnız ilgili kurum için geçerlidır. Bu 

itibarla belli bir kurumun açtığı sınavda başarılı görülmek, başka bir kurumda işe alınmak 

içm yeterli sayılamaz. Her kurum kendi açtığı sınavda başarılı olanları işe almak zorunda 

olup, başka kurumlarca başarılı olan adayları alamaz. Aynı şekilde, sınav sonuçları 

müteakip sınava kadarlık dönem için geçerlidır. 

d) Sakatlar İçin Sınav 

Yönetmelik, sakatlar için ayrı bir sınav yapılmasını öngörmektedir'42. Bu itibarla, 

aynı iş için dahi olsa, özürlüler ile özürlü olmayanlara aynı sınav uygulanamaz. İlgili 

yönetmelikte öngörülen esalara göre sakatların durumlarına uygun özel bir sınav 

yapılması gerekir. 

2 - Sınav Çeşitleri 

Yönetmelikte, üç sınav şekline yer verilmiştir. Bunlar, yazılı sınavlar, sözlü 

sınavlar ve uygulamalı sınavlardır. Sınavların yazılı usulde yapılması esastır. Yazılı 

sınavlar klasik (sübjektif) şekilde yapılabileceği gibi test uygulaması (objektif) şeklinde 

de yapılabilir. 

42 "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmalarıyla Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 
Yönetmelik" içinbkz. RG:27.7.1983 T. ve S.18117. 
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Sözlü ve uygulamalı sınavlar, yazılı sınavı kazanan kişilere uygulanır. 

Yönetmeliğe göre (md.18) yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en 

az 70 puan almak gerektiğinden, mülakat ve uygulamalı sınava yazılı sınavda en az 70 

puan alanlar çağırdık Sözlü ve mülakat ve uygulamalı sınavlar ayrı ayrı uygulanabileceği 

gibi bir veya bir kaçı birlikte uygulanabilir. Ne şekilde uygulanırsa uygulansın bu 

sınavlarda başarılı olabilmek için asgari 100 üzennden 70 puan almak gerekmektedir. 

3 - Sınavların Yapılması 

Yönetmeliğe göre (md.7), kurumlar yılda en çok iki defa sınav açabilirler. Ancak 

mevcut münhal kadro sayısı 2000 ve 2000'den fazla olan kurumlar, yılda dört defaya 

kadar sınav açabilirler. 

Sınavın yapılması süreci, sınav duyurusuyla başlar Yönetmelik; atama 

yapılacak boş kadroların ünvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, bulundukları yer ve aylık 

tutarlarını, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlan, müracaat edilecek merci 

ve son müracat tarihi ile sınavların yapılacağı yer ve zamanın, müracat süresinin 

bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon veya ülke çapında tirajı 

yüksek gazetelerden asgari biri ile veya uygun görülecek diğer araçlarla duyurulmasını 

emretmektedir (md.8). Sınav duyurusu, uygulamada. Resmi Gazete veya günlük 

gazetelerin biri veya bir kaçıyla yapılmaktadır33. Bazı kurumlar ise duyuruyu belli bir 

yerdeki ilan tahtası veya buna benzer bir mekanda yapmaktadır ki. bu usul bizce yerinde 

değildir. Liyakat ve eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi, kamu hizmetlerine girme 

konusunda herkese hak tanımakla olur. Bu ise açılacak sınavların azami büyüklükte bir 

kitleye duyurulmasıyla mümkündür. Herkese iştirak imkanının verilebilmesi için, sınav 

duyulularının daha geniş kitlelere hitabeden vasıtalarla yapılması gerekir. Ayrıca, duyuru 

13 Bir duyuru örneği için bkz. Ek: 10. 
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tarihiyle son müracat tarihi arasındaki sürenin de kısa olmaması icabeder. 

Yönetmelik sınavsız girilecek memuriyetlerin de açıklandığı şekilde 

duyurulmasını, duyuru neticesinde ihtiyaçtan fazla müracat halinde, yarışma sınavı 

yapılacağının ve açılacak sınavın gün yer ve zamanının ayrıca belirtilmesini de hükme 

bağlamıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekilde duyuru yapıldıktan sonra, ilgililer, duyuruyu yapan 

kurumdan temin edecekleri iş talep formunu14 gerçeğe uygun olarak doldurup, en son 

müracat tarihinin mesai saati bitimine kadar son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık 

fotoğraflarıyla birlikte ilgili merci'e vermek zorundadırlar (md. 11). 

İş talep formları, müracat süresinin bitimini müteakip 15 gün içinde ilgili 

kurumun personel işleriyle görevli birimlerince, sınava girebilmek için gerekli şartların 

mevcut olup olmadığı yönünden incelenir. Uygulamada müracat formları basit bir test 

olarak değerlendirilebilir. Zira bu formlarda adaylarda aranan basit ve genel şartlarla ilgili 

bilgiler istenmektedir. Adayın adı soyadı, yaş durumu, askerliği, eğitimi, nüfus ve medeni 

haliyle ilgili bilgiler istenir. Bu nedenle müracat formları (application procedure) 

personelin işe alınmasıyla seçim (sınav) arasında bir köprü mahiyetindedir45, ilgili 

mercilerce yapılan inceleme neticesinde, müracaat formunda istenen asgari şartlan 

taşımadığı anlaşılan veya eksik ve yanlış bilgi verenlere, sınava giriş belgesi verilmeyeceği 

gibi, bu durum kendilerine bildirilir. 

Sınav, sınavı yapacak kurumun en üst amirinin onayı ile teşkil edilecek bir sınav 

kurulunca yapılır. Yönetmelik, kurulun, sınavı yapacak kurum amirinin veya 

görevlendireceği bir birim amirinin başkanlığında, öğrenim seviyeleri sınava gireceklerin 

seviyesinden düşük olmamak şartıyla kurum amirinin belirleyeceği üç üye ile kurumun 

14 Bir iş talep formu örneği için bkz. Ek: 11. 
45 STAHLL. sh.75. 
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personel işleri birim amirinden teşekkül edeceğini öngörmektedir (md. 13). Kurula, 

kurum dışından da üye alınabilir. 

Sınav kurulu, sınav sorularını hazırlamak, sonuçlan değerlendirmek, buna göre 

bir başan listesi düzenlemek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca bağlamak gibi 

sınavın hazırlık çalışmalarından sonuçlanmasına kadar bir dizi görevle 

görevlendirilmiştir. Kısaca, sınav kurulu, sınavın selametle sonuçlandırılmasıyla görevli 

ve sorumlu, bu konuyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. 

Yönetmelikte sınav konuları da belirlenmiştir. Buna göre sınava gireceklerden 

ilk ve ortaokul mezunlarına. Atatürk ilkeleri ve iııkilap tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, 

Türkiye coğrafyası, Türk kiiltiir ve medeniyetleri, Türkçe- kompozisyon ve matematik 

dallarında soru sorulur. Sınava gireceklerin öğrenim derecesi lise ve dengi okullar ile 

yüksek öğrenim ise, bunların sınavı, yukarıda belirlilen konulara ilaveten görevin 

özelliğine göre mesleki bilgileri de kapsayacak şekilde müracat edenlerin girecekleri sınıf 

ve kadro için aranan bilgi yetenek ve becerileri ölçecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı 

müfredat programındaki kitaplar ve yüksek öğretim kıırıımlarında okutulan ders 

kitapları esas alınmak suretiyle yapılır. 

Sınavların yazılı usulde olması esas olup, test veya klasik yöntemle yapılabilir. 

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü, mülakat veya uygulamalı sınavlara alınırlar. Teknik 

hizmetler He sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil görevlere atanacakların 

mülakat ve uygulamalı sınava alınmaları, yönetmelik gereğince zorunludur (md.6/e). 

Sınavlara katılanların nihai puanları, sınav kurulu üyelerinin herbirınin yazılı, 

sözlü sınavlarla, uygulamalı sınav ve mülakatta ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Sınavı kazanmış sayılmak için asgari 100 

üzerinden 70 puan almak gerekir. Değerlenldirme sonuçları, sınav kurulunca en yüksek 
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puandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada 

puanların eşit olması halinde uygulama ve mesleki bilgiler puanına öncelik verilir. 

Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 

gün içinde ilan edilir. Ayrıca katılanlara da bir yazıyla bildirilir. Sınavı kazananlardan 

ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde gerekli belgelerle (Yön.md.10) birlikte 

kuruma müracaat etmeleri istenir (md.21). ilgililer sınav sonuçlarına, sonuçların 

kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. 

İtirazlar, sınav kurulunca 10 gün içinde değerlendirilir ve bu değerlendirmenin sonucu 

ilgiliye yazılı olarak bildirilir (md.22). 

4 - Sınav Sistemimizin Değerlendirilmesi 

Sınav sisteminin, uygulamada liyakat ve eşitlik ilkesini zedeleyici olarak 

kullanılabileceğini peşinen ifade etmek gerekir. Zira, kurumsal sistemin özünde böyle bir 

sakınca daima mevcuttur. Nitekim ülkemizdeki uygulamalar bunun açık bir kanıtıdır. 

Şöyle ki; liyakat ve eşitlik ilkelerinin temel esaslarından birisi olan sınav duyurulan 

gerektiği şekilde yapılmamaktadır Çoğu zaman işlemi yönetmeliğe uydurmak gayesiyle 

kısa süreli bir duyuru kurumların ilan tahtalarına yapılabilmektedir. Diğer yandan sınav 

komisyonlarının teşkili, liyakat esasının hayatiyeti açısından çok mühimdir Komisyon 

üyelerinin sınava girecekleri sınayabilecek kapasitede bilgi ve beceriye sahip olmaları ve 

bu konuda uzman olmaları gerekir. Oysa ülkemizde bu sınavlar, bazı kurumlarca uzman 

olmayan kişilere yaptırılmaktadır Keza, yapılan sınavlarda sorulan sorular ve sınav 

konuları uygulamada adaylarda aranan nitelikleri ölçmeye yeterli değildir. Bu da sınavın 

geçerli ve güvenli olması ilkelerine ters düşmektedir. Uygulanan sınavların sadece 

mesleki bilgi ve tecrübeyi ölçmeyi hedef alması, buna mukabil adayın zekası, kaabiliyet 

ve istidadı ve şahsiyet durumunu ihmal etmesi savunulamaz. Mamafih, çoğu zaman sırf 

bilgiyi ölçen sınavlar sonucu işe alınan kimselerin, bazen işe ve işyerine veya iş 

arkadaşlarına uyum gösteremediği, dolayısıyla da kamu hizmetinden beklenen verimin, 
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etkinliğin ve neticenin sağlanamamakta olduğu açıkça müşahade edilmektedir. Bu gibi 

sakıncaların bertaraf edilebilmesi için sınavların uzmanlardan oluşan komisyonlarca 

yapılması ve komisyon üyesi olarak bir psikologun katılması sağlanmalıdır. Diğer 

yandan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ve özellikle sözlü ve mülakatlarda 

komisyonun objektif davranabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sınav sonuçları 

uygun vasıtalarla (Resmi Gazete veya günlük gazetelerle) ve en kısa sürede kamuoyuna 

duyurulabilirse kısmı de olsa objektiflik sağlanmış olacaktır. 

C - SINAVSIZ İŞE ALMA VE SINAVSIZ GİRİLEN 
GÖREVLER 

Ülkemizde, kamu hizmetinde işe almanın ikinci şekli sınavsız işe alma usulüdür. 

Gerçi daha önce, sınavla işe almanın bütün kamu hizmetlerinde genel bir kural 

olduğunu zikretmiştik. Ancak, gerek 657 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak 

çıkartılan yönetmelik, gerekse bir kısım özel kanun ve mevzuat hükümleri, bazı kamu 

hizmetlerine sınavsız işe almaya cevaz verecek nitelikteki düzenlemeleri havi 

bulunmaktadır. Burada, bu düzenlmelere de temas etmek gerğıni duymaktayız. 

Esasen, sınavsız işe alma, tarihi itibariyle kayırma sisteminin gereği olan bir 

uygulamadır. Fakat, gerek ülkemizde, gerekse diğer bazı ülkelerde bir takım kamu 

hizmetlerine sınav yapılmadan eleman alınmaktadır. Bunun değişik nedenleri vardır. Bu 

nedenlerin başında atama yapılacak görev için yeterli miktarda talibin bulunmaması gelir. 

Buna ilaveten bir kısım işlerin muvakkat olması, gizli olması, maharet ve bilgiye ihtiyaç 

göstermeyen alalade bir iş olması, şahsiyet ve tecrübenin çok önemli olduğu yüksek 

dereceli görevlerden (istisnai memuriyet) olması zikredilebilir46. 

Uygulamada, sınavsız memuriyetlere eleman alınırken, genel olarak adayların 

kişilikleri veya geçmişte yaptığı işlerle ilgili mülakat yapılmakta, onun ötesinde yukarıda 

46 STAHLL. sh.61. 
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anlatıldığı manada bir sınav tertip edilmemektedir. Ülkemizde sınavsız girilen görevler 
İlk Defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin 
Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'r\m 5. maddesinde 

gösterilmiştir. Bunları şu şekilde sıralaylabılınz. 

1 - İstisnai Memurluklar 

Bir kısım görevler vardır ki, bu görevlere memur atanabilmesi için herhangi bir 

sınav şartı öngörülmediği gibi, bu tür görevlere atananlara normal yükselme ve ücret 

rejimi de uygulanmamaktadır. Bu tür görevlere atanabilmek için 657 sayılı Kanunda 

belirtilen genel şartları taşımak yeterlidir. İşte, bu tür görevlere "istisnai görevler" adı 
verilmektedir. 

İstisnai memuriyetler 657 sayılı Kanun'un değişik 59.maddesinde sıralanmıştır. 

Burada sayılan görevler; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğindeki memurluklar, 

TBMM'deki bazı memurluklar, Başbakanlık ve Bakanlıkların Özel Kalem Müdürlük ve 

Müşavirlikleri, Valilik, Büyükelçilik, MİT Memurlukları, MSB ve TSK'nın özel nitelikli 

olarak gösterilen görev yerleri, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri ile Devlet 

Konservatuarlıklarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yetenekli 

sanatçıları da içine alan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

657 syılı Kanun'a göre, istisnai görevlere atamalarda, bu kanunun atama, sınavlar 

ve terfilerle ilgili hükümleri uygulanmaz. Keza, Kanun, istisnai görevlere ait bir takım 

hakları, bu görevlerde bulunanlara görev süresiyle mahdut kalmak kaydıyla tanımıştır. 

Bu görevden ayrılanlar için, görevin verdiği haklar müktesep sayılmamıştır. 

Sonuç olarak şu hususu ifade edelim ki, ülkemizde istisnai memuriyet kadrolan 

lüzumundan fazla bir şekilde geniş ve çok sayıda görevi kapsamaktadır. Diğer yandan 

istisnai görevlerin tayininde amil olan gerekçe ve kriterler belirsizdir. Bu görevler tespit 
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edilirken, görevin siyasi yönünün mü, görev mevkiinin mi, yoksa görevin teknik bir bilgi 

ve uzmanlığı gerektirmesinin mi esas alındığı belli değildir. Bu açıdan ülkemizdeki 

istisnai memurluk müessesesine bir açıklık kazandırılması gerekmektedir. Aksi halde 

Anayasa ve temel kamu personel mevzuatıyla getirilen liyakat ve eşitlik ilkesi 

zedelenmektedir. Kanundaki bu hüküm, siyasal iktidara kayırıcı işlem yapmaya imkan 

sağlayacak yasal bir dayanak mahiyetine dönüşmektedir. 

2 - Mecburi Hizmetle Yükümlü Olan Memurlar 

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri, devletçe parasız yatılı veya 

burslu olarak okutulan vatandaşlara, yapılan yardıma mukabil bazı mükellefiyetler tevcih 

edilmektedir. İşte mecburi hizmet yükümlülüğü de bu mükellefiyetlerden birisidir, ilk 

defa 788 sayılı Memurin Kanununun 64. maddesinde yer alan mecburi hizmet 

yükümlülüğü, 657 sayılı Kanunun 224 ve 225. maddelerinde son şekliyle yemden 

düzenlenmiştir. 

224. maddede mecburi hizmet yükümlülerinin yarışma sınavına tabi tutulmaksızın 

kamu hizmetine alınacakları hükme bağlanmıştır Ayrıca 30.1.1986 tarihli yönetmelik 

(md.5/a) ilk defa devlet memuriyetine girecek mecburi hizmet yükümlülerinin, hem 

yarışma hem de yeterlik sınavına tabi tutulmadan devlet memuriyetine alınabilecekleri 

hükmünü getirmektedir. Mevzuatımızdaki bu prensipler, kamu hizmetine girişte 

liyakati ve sınav şartını esas alan temel ilkelere aykırılık göstermektedir. Diğer yandan 

Anayasa'daki kamu hizmetine girişte "eşitlik" ve "serbestlik" gibi temel esaslar, hiç bir 

surette, mecburi hizmet yükümlülerinin sınavsız kamu hizmetine alınması uygulamasıyla 

bağdaşmamaktadır. 

Bu itibarla, 657 sayılı Kanun'daki bu istisnai uygulamaya son vermek gerekir. 

Devlet tarafından parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrencilere mecburi hizmet 

yükletılmesi yerine "kredi" sistemi benimsenmelidir. Yani devlet, herhangi bir şekilde 
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okuttuğu kimseleri, kamu hizmetinde çalışmalarını mecburi kılmak yerme, bunlara 

yaptığı masrafların belli bir vade içinde kendisine ödenmesini sağlayacak bir düzenleme 

getirmelidir. Nitekim benzen bir yöntem Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca yüksek 
öğrenim gençliğine sağlanan krediler yönünden başarılı bir biçimde uygulanmaktadır. 

Böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde, hem personel rejiminin temel ilkeleri korunmuş 

olacak, hem devletin yaptığı masraflar nakit olarak yine kendisine dönecek ve hem de 

kamu hızmetlenne liyakat ve yetenek bakımından uygun olmayan kişilerin alınması 

önlenmiş olacaktır. 

Ancak, burada şu hususu da ilave edelim ki, kamu hizmetine girildikten sonra 

sağlanan eğitim imkanları (mesela memurların yetiştirilmek üzere yurt dışına 

gönderilmesi gibi) karşılığında mecburi hizmet yükümlülüğünün karşısında değiliz. 

Aksine, bu uygulama devlet imkanlarıyla yetişmiş elemanların, kazanımlannı belli bir 

süre de olsa, devlet hizmetine tahsis etmelerini gerektirdiği için, kamu hizmetlerinde 

etkinlik, verimlilik ve süratlilik yönünden bu yöntemin devamında zaruret bulunmaktadır. 

3 - Naklen ve İkinci Defa Yapılan Atamalar 

Ülkemizde kamu görevlileri kural olarak bir yerden bir başka yere (bir kurumdan 

diğerine) atanırken herhangi bir sınava tabi tutulmamaktadır. Aynı şekilde görevde iken 

ayrılıp ikinci defa kamu görevine atanacaklara sınav uygulanamadığı gibi, aynı kurum 

içinde başka bir göreve yapılan atamalarda da sınav uygulanmamaktadır. 

Uygulamada, bir kurumdan diğer bir kuruma atama yapılabilmesi için memurun 

mensup olduğu kurumun muvafakati; memur iken görevden ayrılıp tekrar göreve 

atanacaklar için boş kadro bulunması; memurun kurum içinde başka bir göreve 

atanabilmesi için ise görevin gerektirdiği hizmet süresi ve eğitim seviyesinin yeterli olup 

olmadığı aranmakta, bu gibi durumlarda memur genel olarak bir sınava tabi 

tutulmamaktadır. 
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Ülkemizdeki bu nevi atamalarda sınav uygulanmaması, diğer sınavsız atama 

hallerinde olduğu gibi, bir takım mahzurlar taşımaktadır. Bu şekilde yapılan 

atamalardan dolayı, çoğu defa yeteneksiz kimselerin bir kurumdan diğerine veya aynı 

kurumda daha üst görevlere gelmesi sonucu doğmaktadır. Diğer yandan, hizmet ve 

ücret şartları yönünden cazip bazı kı/rumlara lüzumundan ziyade personel akımı 

olmakta, buna mukabil, cazibesi olmayan kıırumlardan kaçış sebebiyle istihdam açığı 

görülmektedir. Bu gibi sakıncaların giderilmesi için, hiç olmazsa birbirinden farklı 

nitelikli iki görevden diğerine yapılan atamalar ile, bir üst göreve yapılan atamalarda 

sınav yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

4 - Bazı Hizmet Sınıflarına Y apılacak Atamalar 

İlk defa devlet kamu hizmetlerine devlet memuru olarak atanacaklarla ilgili sınav 

yönetmeliğinin 5.maddesinde, 657 sayılı Kanun'un değişik 36.maddesinde yer alan teknik 

hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile avukatlık hizmetleri 

sınıflarına dahil görevlere yarışma sınavı yapılmadan memur alınabileceği belirtilmiştir. 

Ancak aynı yönetmeliğin 6/c maddesine göre, belirtilen hizmet sınıflarından memurluğa 

girmek isteyenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla ise yarışma sınavı yapılması 

mecburi olup, bunlardan teknik hizmet ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 

sınıflarına dahil görevlere atancak olanlar, mülakat ve uygulamalı sınava tabı 

tutulmadan hiç bir şekilde memurluğa alınmazlar 

Yönetmeliğin 5.maddesine 1991'de eklenen (c) bendi ile de 657 sayılı Kanun'un 

36.maddesinde yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil görevlere 

atanacakların, yeterlik sınavına tabi olmadan memurluğa alınabilecekleri hükme 

bağlanmıştır. 
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Bu hükümler, liyakat ilkesine sınırlı bir istisna teşkil etmektedir. Kamu hizmetine 

girişte getirilen bu gibi istisnalar, bu görevlerin çok özel nitelikleri gerektirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Hizmetin gerektirdiği niteliklenn çok özel karakterli olması sebebiyle 

çoğu zaman bu kadrolar sınav usulüyle doldurulamamaktadır. Bundan dolayı bu gibi 

kamu hizmetleri için eleman alınırken sadece adayın yeterliliğini ölçmek amacına yönelik 

sınavla yetinilmiştir; ancak talebin ihtiyaçtan fazla olması halinde yarışma sınavı açılacağı 

belirtilmiştir. 

5 - Siyasi Nitelikli Görevlere Yapılan Atamalar 

Kamu yönetiminin yapısı pramit biçimindedir Yönetim, pramıtm üstüne 

çıkıldıkça, görev, yetki ve sorumluluğun artması esasına göre düzenlenmiştir, Pramitin 

üst noktasındaki görevler, makro politikalarla ilgilidir. Bu yüzden yönetim pramidinın 

üstüne çıkıldıkça, idari görevlerin siyasi yönü daha ağır basmakta, bu nevi görevler siyasi 

bir hüviyete bürünmektedir. Bir anlamda denebilir ki, bu görevler, hükümet politikasının 

tesbiti, hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgilidir. Bundan dolayı, bu kararların alınmasına 

katılan memurlar da göreve paralel bir siyası nitelik kazanırlar47. 

Yüksek görevlerin siyasi niteliğinin, bu görevlerden dolayı siyası sorumluluğu 

bulunan bakana, bu görevlere, kendi siyasi düşüncesini paylaşan kimseleri getirme 

hakkını verdiğine inanılmaktadır. Aksi halde siyasal iktidar, kendi politika ve programını 

buna karşıt olan memurlarla yürütmek zorunda kalacak, bu ise, politika ve programın 

tam olarak yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyecektir48. 

Bu sebeple, hemen her ülkede Müsteşarlık, Genel Müdürlüğük, Valilik, 

Elçilik gibi görevler siyasi nitelikli görevler olup, her siyası iktidar istediği kişileri bu 

görevlere atayabilmektedir. Ancak, Fransa ve ABD gibi bazı ülkelerde siyasi iktidarlar 

yüksek görevlere atama yaparken belli kıstaslara uymaktadırlar. Mesela Fransa'da bu 

47 ÖRNEK, sh.231. 
48 ÖRNEK, sh.231. 
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görevlere atama yapılabilmesi için, görevlendirilecek kişinin kısa adı EN A olan Yüksek 

Yöneticilik Okulunu bitirmiş olması gerekmektedir. Ülkemizde ise böyle bir kayıt 

bulunmadığı için siyasi iktidar istediği kişiyi bu nitelikteki görevlere atayabilmektedir. Bu 

ise, ehliyetsiz, liyakatsiz, bilgisiz ve tecrübesiz kişilerin çok önemli görevlere atanması 

gibi tasvip edilmesi mümkün olmayan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. 

Kalkınma sürecindeki ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı ve 

istikrarlı bir şekilde gelişebilmesini sağlamak maksadıyla, kamu yönetiminde önemli ve 

etkili üst makamlar ile hükümet politikalarını etkileyecek ve onlara yön verecek 

mevkilere atanacakların, Batı'daki uygulamalara paralel olarak, yüksek yöneticilik şart ve 

niteliklerini haiz olmalan şartı aranmalıdır. Bu cümleden olarak belirtelim ki, ABD, 

İngiltere, Fransa ve Japonya'da olduğu gibi yüksek görevler için "üst yöneticilik 

sınıfı" ihdas edilmeli, bu sınıfta görevlendirilecek kamu görevlilerinin yetiştirilmesi için 

Fransa'daki ENA'ya benzer bir yüksek yöneticilik akademisi kurulmalıdır, veya bugünkı 

TODAIE nm yüksek yönetici yetiştiren bir akademi haline getirmesi sağlanmalı, üst 

yöneticilik sınıfına atanacaklar için bu okulda eğitim görmüş olma şartı aranmalıdır. 

6 - Sınavsız Girilen Diğer Görevler 

Ülkemizde sınavsız ginlen diğer görevler arasında geçici personel ve sözleşmeli 

personel zikredilebilir. 657 sayılı Kanun'un 4/c maddesinde bir yıldan az süreli ve işçi 

niteliği sayılmayan hizmetlerde yevmiyeli personel çalıştırılabileceği ifade edilmiştir 

Uygulamada bu nitelikteki personelin işe alınmasında sınav yapılmamaktadır. Aynı 

şekilde, gerek 657 sayılı Kanuna göre, gerekse özel kanunlarına göre sözleşmeli personel 

çalıştıran kuruluşlar (KIT'ler hariç), sözleşmeli olarak istihdam edecekleri personeli 

herhangi bir sınava tabi tutmadan basit bir mülakatla işe almaktadırlar. 
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D- İŞE ALMANIN NİHAİ SAFHASI (ADAYLIK VE ATAMA) 

Kamu hizmetlerinde işe alma süreci, sınavın yapılmasını müteakip bir dızı 

işlemlerin yapılması ile tekemmül eder. Bu işlemler arasında hizmete alınacak kimseler 

hakkında yapılan tahkikat (investigation), atama ve adaylık zikredilebilir. Bu başlık 
altında, ülkemizde bu işlemlerin ne şekilde yapıldığı kısaca izah edilecektir. 

1 - Aday Hakkında Soruşturma Yapılması 

Soruşturma ya da tahkikat, kamu hizmetine alınacak kişinin ahlakı durum ve 

karakteri bakımından güvenilir bir kışı olup olmadığının araştırılmasıdır. Özellikle, hemen 

yada ilende sorumlu mevkilere gelecek kimselerin işe alınmasında, adaylar arasında 

soruşturma yapmak ihtiyata uygun olur. Gerekli öğretim, tecrübe ve bilgiye sahip 

olduklan halde, ahlak ve karakter bakımından işe elverişli olmayan kimselerin elenmesi, 

usta soruşturucular tarafından yapılacak incelemeler sonucunda mümkün olur49. 

Uygulamada, aday hakkındakı soruşturma; ya adayın referans olarak gösterdiği 

kimselerden veya daha önce birlikte çalıştığı kişilerden ya da mezun olduğu okullardan 

bilgi alınmak suretiyle yapılmaktadır. Soruşturma yapılırken, muhataplara posta 

manfetıyle yazılı soru kağıtları gönderilmek suretiyle aday hakkında bilgi istendiği gibi, 

adayın işe alınacağı kurumun veya emniyet mensuplarının onu tanıyan şahıslarla mülakat 

yaparak bilgi toplama yoluna gittikleri de görülmektedir. 

Ülkemizde kamu görevlerine atanacaklar hakkında ne şekilde ve hangi 

mercilerce soruşturma yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenmiştir40. Yönetmelikte, kamu 

49 MIHCİOĞLU. sh.61. 
30 "Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği" için bkz.RG: 13.4.1990 T. ve S.20491. 
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görevine atanacaklar hakkında "Arşiv Araştırması" veya ''Güvenlik Soruşturması" adı 

altında iki tür soruşturma yapılacağı ifade edilmiş olup, hangi tür göreve atanacaklar 

hakkında hangi makamlarca Arşiv Araştırması veya hangi tür göreve atanacaklar 

hakkında hangi makamlarca Güvenlik Soruşturması yapılacağı belirtilmiştir (md. 

4,5,6,7, ve 8). 

Yönetmeliğe göre, yapılacak araştırmada adayın kimliğiyle ilgili bilgilerin 

doğruluğu, kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı, adlı sicilde kaydı veya tahdidinin 

bulunup bulunmadığı, yıkıcı faaliyetlere katılıp katılmadığı, ahlakı yönü, yabancılarla 

münasebetleri ve sır saklama yeteneği gibi hususlar tahkikat konusu yapılmaktadır 

Ayrıca yapılacak araştırma ve soruşturmayla ilgili yöntemler de yönetmelikte yer 

almaktadır 

Ülkemizde aday hakkında yapılan tahkikat MİT ve Emniyet mensuplarınca veya 

mahallin mülki amirliklerince yapılmaktadır. Bazı kuruluşlar ayrıca kendi elemanları 

eliyle de aday hakkında tahkikat yaptırmaktadırlar. 

Tahkikat, uygulamada, adayların sınava alınmalarından evvel yapıldığı gibi, 

sınavdan sonra ve atamadan önce de yapılabilmektedir. Keza, ilk defa kamu hizmetine 

alınacaklar hakkında yapıldığı gibi, kurum değiştiren memurlar ve kurum içinde üst 

görevlere atanacaklar hakkında da tahkikat yapılması yönetmelik gereğidir, 

2 - Adaylığa Kabul ve Adaylık Süresi 

Yapılan sınavda başarılı olanlardan devlet memurluğuna girmek isteyenler, 

yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte kurumun yazılı çağrısından itibaren en geç 15 

gün içinde müracat ederler. Müracat edenlerin atamaları kurumlarınca başarı listesindeki 

sıralamaya göre "Devlet Memuru Adayı" olarak yapılır (DMK.54). 
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Adaylık, memurluğa giriş aşamasında bir deneme, devlet memuriyetine alıştırma, 

staj ve eğitim devresidir. Bu devrede, sınav esnasında eksik kalan veya ölçülemeyen 

hususların açığa çıkarılması amaçlanır. Memurun istihdam edileceği işe, bilgi, beceri, 

istidad, ahlakı ve karakter yönünden uygun olup olmadığı test edilir. Diğer yandan da 

kendisine yaptırılacak iş ve görevi tanıması, işe alıştırılması amaçlanır. 

Kamu hizmetine alınacak kişinin işe yerleştirilmesi için nihai bir seçim safhası 

olan adaylık hemen hemen bütün ülkelerde kabul edilen bir müessesedir. Ancak adaylık 

süresi, ülkeden üikeye ve mesleklere göre değişmektedir. Bu süre ülkemizde genel olarak 

asgari bir yıl, azami iki yıl olarak belirlenmiştir (DMK.md.54/2). Bazı özel kanunlar işin 

niteliğine göre bu süreyi daha da uzun tutmaktadır. Özellikle ihtisas mevkilerinde bu 

süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Örneğin Planlama Uzmanlığı, Hesap Uzmanlığı, 

Kaymakamlık, Müfettişlik gibi görevlere atanabilmek için asgari 3 yıl süreyle yardımcılık 

ve staj dönemi öngörülmüştür. 

Türkiye'de aday olarak atanan memurlar, önce bütün memurların ortak vasıfları 

ile ilgili bir temel eğitime, daha sonra da kendi sınıfları ve meslekleri ile ilgili hazırlayıcı 

eğitime ve staja tabı tutulmaktadır. Aday memur olarak atananların yetiştirilmeleri ile 

ilgili hususlar (eğitim programları, eğitim süreleri, eğitim konulan, eğitimde uygulanacak 

sınavlar ve adaylıkla ilgili diğer konular), "Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair 

Genel Yönetmelik"de düzenlenmiştir51. Aynca, belli kariyer görevlere eleman alan 

kurumlann da aday memurların yetiştinlmesıyle ilgili özel yönetmelikleri bulunmaktadır. 

Ülkemizde, aday memurların göreve atanabilmeleri için; adaylık dönemi içinde 

temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herbinnde başarılı olmalan ve ahlaki 

yönden (hal ve hareketlerinde) memuriyetle bağdaşmayacak bir davranış göstermemeleri 

gerekmektedir. Aksı halde devlet memuriyetiyle ilişkileri kesilir (DMK 55-56). Genel 

yönetmelikte adayların eğitimleri sonucu sınava tabi tutulmaları öngörülmüş ise de, 

sı Bkz. RG: 27.6.1983 T. ve S. 18090. 
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uygulamada buna uyulmamaktadır. Hatta bu devrede gerçek bir eğitimin verildiği de 

söylenemez. Aday olarak atanan memur çoğu zaman devlet memuriyeti veya göreviyle 

ilgili bir eğitim görmeden, adaylık süresi dolduğunda asaleti otomatik olarak tasdik 

edilmek suretiyle asil memur olarak atanmaktadır. 

Oysa, adaylıktan ve adaylıkla ilgili deneme süresinden amaçlanan başarının 

sağlanabilmesi için, hizmete giriş sınavlarının bu devrenin sonunda yapılması ve aday 

sayısının, doldurulacak kadro sayısından iyi bir seçmeyi mümkün kılacak kadar fazla 

olması gerekir53. Nitekim Almanya'daki uygulamaya göre, kamu hizmetine girecek 

olanlar ilk önce "servis" adı verilen bir eğitim devresinden geçerler. Servislere kabul 

edilmek için, girilecek memuriyetin gerektirdiği eğitim kuruntundan mezun olmak 

yeterlidir. Memur yetiştirme merkezi niteliğindeki servislerde belli bir eğitim ve staj 

devresinden sonra alınan belgelerle memuriyet sınavına girilir. Bu sınavda başarılı olanlar 

memuriyete alınır. Danimarka'da ise memurlar önce deneme için, sonra belli bir süre 

için atanır, bu iki dönemde başarılı olanların sürekli ataması yapılır. Fransa'da ise 

memurun asaletinin onaylanmasından önce, staj ve hizmetiçı eğitim amacıyla açılmış 

bölgesel nitelikte "Bölge Yönetim Enstitüleri "nde eğitilmeleri sağlanır. Benzer bir 

uygulama da İngiltere'de görülmektedir. Bu ülkede adaylık devresindeki memurlara 
Cıvıl Service Collage'lerde onar haftalık iki ayrı staj programı uygulanır. Adaylar 

uygulanan bu programlarda, istatistik, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, mali yönetim, 

sosyal politika gibi konularda eğitilirler53. 

Ülkemizde de, yukarıda sözü edilen ülkelerde olduğu gibi kamu görevine yeni 

atanmış olanların adaylık devresinde eğitilmelerine gerekli önem verilmelidir. Asalet 

tasdiki otomatik olarak yapılmaktan çıkarılmalı, gerçekten nitelik ve ahlaki durum 

itibariyle kamu görevlisi vasfını taşlmayanlarin görevle ilişiği baştan kesilmelidir. 

52 MIHCIOĞLU, sh.61. 
53 TORTOP, sh,61-89. 
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3 - Atama 

Atama, memurun göreve başlaması ve memurluk statüsüne girmesi için yapılan 

nihai bir işlemdir. Bu açıdan atama yetkisinin kimde ve hangi makamda olduğunun 

tespiti önemli bir konudur. 

Ülkemizde atamayla ilgili hususlar; 657 sayılı Kanun, 2451 sayılı "Bakanlıklar 

ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kaııun"S4 ve kurum ve kuruluşların 

teşkilat ve görevleri hakkmdakı özel kanunlarında düzenlenmiştir. 

657 sayılı Kanun'un "Asli Memurluğa Atanma" başlığını taşıyan 58.maddesinde 

"Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı He onay tarihinden geçerli olmak 

üzere asli memurluğa atanırlar" hükmü yer almaktadır. Burada, onay mercii olarak 

gösterilen atamaya yetkili amir kavramı muğlak bir kavramdır. Bunun tespiti başka 

kanunlara bırakılmıştır ki, yukarıda sözü edilen 2451 sayılı Kanun, Bakanlıklar ve bağlı 

kuruluşlardaki atama usulünü belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu itibarla, "atamaya 

yetkili amir" kavramını bu kanun çerçevesinde tesbit etmek gerekir, 

2451 sayılı Kanun Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda atama 

usülünü kapsamakta olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer 

bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalar bu kanuna tabi değildir. 2451 sayılı 

Kanun kapsamı dışında kalan kuruluşlarda atama usulü ise 23.6.1981 tarih ve 2477 

sayılı Kanuna tabidir55. Bu nedenle ülkemizde kamu görevlilerinin atama usulünü bu iki 

kanun çerçevesinde ele almak gerekir. 

54 2451 sayılı Kanuıı için bkz. RG: 25.4.1981 T. ve S. 17321. 
51 "23.4.1981 Tarih vc2451 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun" için bkz. RG: 25.6.1981 T. ve S. 17371. 
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a) Başbakanlık, Bakanlık ve Bunlara Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulü 

aa) Bakanlar Kurulu Kararıyla Atama: 

2451 sayılı Kanunun (I) sayılı cetvel olarak adlandırdığı cetvele dahil görevlere 

yapılacak atamalar ile görevden alma veya naklen atamalar konusunda Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. (I) sayılı cetvele dair görevlere Bakanlar Kurulu Kararı515 ile atama yapılır 

(md.2). Sözü edilen (I) sayılı cetvele dahil görevliler şunlardır: Valiler, Büyükelçiler, 

Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler, Milli Güvenlik Kurulu GeneI Sekreteri, Diyanet 

İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ve 

üyeleri. 

bb) Müşterek Kararla Atama: 

2451 sayılı Kanun, (II) sayılı cetvelde gösterilen görevlere yapılacak atama, nakil 

ve görevden alınmaların müşterek kararla' yapılacağını hükme bağlamılştır. (II) sayılı 

cetvele dahil görevler şunlardır: Müsteşar ve yardımcıları. Gene! Müdür ve 

yardımcıları, ban kuruluşların (DPT dahil) Genel Sekreteri, TÜBİTAK Araştırma 

Kıtruhı Üyeleri, Bakanlık ve bcığlı kuruluşların üs! amirleri (DPB ve DİE gibi kuruluş 

Başkanları), Bakanlık Müfettişleri, DPT Uzmanları, Bakanlık Müşavirleri (1. Hukuk 

Müşaviri dahil). Bakanlık Daire Başkanları, İl İdare Şube Başkanları, Bölge Müdürleri 

ve Başmüdürler, Vali Muavinleri, Kaymakamlar, İl Hukuk İşleri ve Emniyet Müdürleri 

ile C. Savcıları ve C. Savcı yardımcıları. 

Bakanlar Kurulu Kararları. Bakanların tamamınca ve Cumhurbaşkanı'mn imzası ile tekemmül 
eden kararlar olup kural olarak Resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıdır. 

Müşterek Karar, ilgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mn imzası ile tekemmül eden 
kararlardır. 
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cc.) Dış Görevlere Atama: 

Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakan ve Devlet 

Başkantnın şifahi muvafakatlarını almak kaydıyla Dışişleri memurlarını, bulundukları dış 

teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir 

memlekete daimi görevle görevlendirebilir. Ancak, Kanuna göre (md.4) Dışişleri 

Bakanlığı haricindeki Bakanlıkların yurt dışı görevlerine atamalar, müşterek kararla 

yapılacaktır. Diğer Bakanlıkların yurt dışı görevlerine atanacaklara ilişkin atama 

kararında (müşterek kararda) Dışişleri Bakanı'nın imzası da bulunacaktır. 

d d) Cetvellerde Yer Almayan Görevlere Atama: 

2451 sayılı Kanun kapsamında olup, kanuna ekli cetvellerde yer almayan 

görevlere yapılacak atama, nakil ve görevden almalarda kuruluş kanunları veya özel 

kanun hükümleri uygulanır. Bakanlık veya bağlı kuruluş kanunlarında atamaya yetkili 

amir olarak gösterilen makamlar (kı genellikle Bakan'dır) atamayı yapar. Bakan atama 
yetkisini alt kademelere devredebilir. 

b) 24S1 sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki Kuruluşlarda Atama 

2451 sayılı Kanun kapsamı dışıdakı kuruluşlarda atama usulü, 2477 sayılı Kanun 

çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma 

Bakanlığı ile yargı organları, üniversite ve akademiler ile mahalli idarelerdeki atamalarda, 

bu kuruluşların kendi özel kanunlarındaki atama ve nakil usullerinin uygulanmasını 
öngörmüştür. 
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Kanuna göre, kapsama dahil başkanlık, başkan yardımcılığı, genel müdürlük ve 

yardımcılığı, yönetim kurulu üyelikleri (seçimle gelenler hariç) 1. ve 2.derece Daire 

Başkanlığı, Müessese Müdürlüğü ve Grup Başkanlığı, Genel Sekereterlik, Müşavirlik 

(1. derece) ve Bölge Müdürlüğü (1-2.derece) görevlerine yapılacak atamalar müşterek 

kararla olur. Burada sayılan kadro ve görevler haricindeki görevlere, Başbakan veya 

ilgili Bakarı onayı ile atama yapılır. Bunlar dışındaki görevlere yapılacak atamalar 

konusunda ise, Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında veya 

özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

c) Uygulanan Atama Usulii Üzerine Değerlendirme 

Gerek 2451 sayılı Kanuna dahil görevlere yapılan atamalarda, gerekse 2477 sayılı 

Kanun kapsamına giren kuruluşlara yapılan atamalarda kayırma sisteminin izleri 

görülmektedir Bu, ülkemizde liyakat ilkesinin bir türlü tam anlamıyla hayata 

geçirilemeyişınin bir neticesidir. Özellikle nitelik yönünden yüksek dereceli görevlere 

yapılan atamalarda politik telakkiler ön plana çıkmaktadır. 

Tasvip edilmesi mümkün olmayan uygulamalardan bir diğeri de, kanuna göre 

Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması öngörülen kadrolara üçlü kararnameyle, üçlü 

kararnameyle atanması öngörülen kadrolara Bakan onayı ile vekaleten atama yapılarak, 

Kanunun olağanüstü ve istisnai hallere münhasır kıldığı durumun olağan ve kural haline 

getirilmesidir. Oysa belli görevlere yapılan atamalarda daha geniş katılımın aranması, 

görevin arzettiği özellikten dolayı, kamu görevlisine daha teminatlı bir konum sağlanmak 

istenmesindendir. Vekalet müessesesi ise kamu görevlisinin kanuni izin, geçici görev ve 

disiplin işlemleri sebebiyle görevinden uzak kalması hallerine inhisar eder ve bundan 

amaç hizmetin aksamamasıdır. Oysa bu müessese uygulamada hükümetlerin atadığı 

kişileri kolaylıkla görevden alabilmesinin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Çoğu 

kuruluşta belli görevler 3-5 yıl vekaleten atanma suretiyle yürütülmektedir 
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Bütün bu nedenlerden dolayı, ülkemizde atama usûlüyle ilgili hükümler yeni 

baştan ele alınarak, atamada esas kıstasın liyakat ve eşitlik olduğu bir düzenleme 

getirilmelidir. Siyasi nitelikli atamaların önlenebilmesi için, siyasal nitelikli görevlerin adı 

konulmalı, bu kadrolar dışındaki görevlere yapılacak atamalarda politik telakkileri 

ortadan kaldıracak yeni bir atama düzeni kurulmalıdır. 

Bu cümleden olarak ifade edelim ki, son zamanlarda anayasal sisteme ters 

düşecek bir takım düzenleme teşebbüslerine şahit olmaktayız . Kamu oyunda kısaca "By- 

pass Yasaları" olarak adlandırılan bir takım tasarruflarla, bazı kamu görevlilerinin 

atanmasıda Cumhurbaşkanı'nı devreden çıkarma girişimleri görülmektedir. Bu tür 

tasarrufların temelinde, kamu yararı düşüncesinden ziyade, siyası kayırmacılık 

yatmaktadır. Bu sebeple, eğer bir düzenleme yapılacaksa, bu düzenlemenin genel 

nitelikte olması; muayyen yüksek kamu görevlerine yapılacak atamalan objektif, gayri 

şahsı ve liyakat esaslarına dayandıracak bir sistemi kuracak nitelikte yapılması gerktiği 

düşüncesindeyiz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK KAMU PERSONELİNİN SAYISAL PORTRESİ 

I. GENEL OLARAK 

Bundan önceki bölümlerde, kamu hizmetinde işe alma sistemleri ve Türk kamu 

yönetiminde uygulanan işe alma politikalan ayrıntılarıyla ele alınmıştı. Bu bölümde ise, 

Türkiye'de kamu kesiminde çalışan kamu görevlilerinin nicelik ve nitelikleri ile ilgili 

sayısal bilgiler yer alacaktır. 

İlk önce, Türk kamu personel yönetimde istihdam edilen nüfusun 1931 yılından 

bu yana ülke genel nüfusuna nazaran sayısal gelişimi ele alınacaktır. Bu noktadan 

hareketle, genişçe bir toplum kesiminde tartışma konusu yapılan "kamu görevlisi 

fazlalığı - eksikliği" konusuna ışık tutulmaya çalışılacaktır. Bunun yanısıra, halen kamu 

hizmetlerinde istihdam edilmekte olan kitlenin, çeşitli yönlerden niteliklerine göre 

analizleri yapılarak, Türkiye'de uygulanan işe alma politikaları ve bu politikaların 

sonuçlan üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. 

Ancak bu bölümdeki sayısal bilgilenn kaynaklarıyla ilgili küçük bir açıklama 

yapmak istiyoruz. Ülkemizde kamu personeliyle ilgili sayısal bilgilerin kaynağı 



muhteliftir. Bunların başında Devlet İstatistik Enstitüsü'nce yapılan anket çalışmaları 

gelmektedir. Buna ilaveten. Emekli Sandığı, Hükümet Programları, Bütçe Kanunu 

gerekçeleri, Maliye Bakanlığı kadro cetvelleri sayılabilir. 1960 yılında DPD 

kurulduktan sonra, bu kuruluşça yapılan kamu personeli anket sonuçları da önemli 

kaynaklar arasındadır. Fakat, hemen belirtelim ki, halihazırda Türkiye'de kamu 

çalışanları ile ilgili tam ve doğru bilgilere ulaşılabilecek iyi bir şekilde organize edilmiş 

bilgi kaynaklarından mahrum bulunmaktayız. Zira kamu çalışanlarına ait kayıt ve 

kütüklerde yer alan bilgiler son derece dağınık olup belli bir havuzda da toplanmış 

değildir. Hangi kurumda ne nitelikte ve ne kadar personelin hizmet verdiğini, ancak 

ilgili kurumdan sağlıklı bir şekilde öğrenmek mümkün olabilmektedir. Bu durum, ülke 

genelinde çalışan kamu personelinin yekunü üzerine yapılacak araştırma ve incelemeleri 

son derece zorlaştırmaktadır. Hatta, devlet bile kamu personelinin sayısı, statüsü, eğitim 

seviyesi, yaş durumu, cinsiyeti ve hizmet sürelerine ilişkin kesin ve doğru bilgilerin 

toplmına malik değilmiş gibi görünmektedir. Bu konu ile görevli kılman Devlet 

Personel Dairesi, kamu personeli ile ilgili bilgilen doğru ve kesin bir şekilde tespit 

edememektedir. Oysa, kamu yönetiminin, kamu personeli ile ilgili konularda sağlıklı 

kararlar alabilmesi ve doğru politikalar üretebilmesi, ancak ve ancak mevcut kamu 

personelinin keyfiyet ve kemmiyet yönünden durumunun iyi bir şekilde bilinmesine 

bağlıdır. Bu yapılmadıkça iyi bir insangücü politikası üretmek ve uygulamak imkanı da 

yoktur. Bu itibarla, Türk kamu yönetimi, öncelikle mevcut personelin her yönü ile 

kesin ve doğru bir envanterini yapmalı ve bu işlem süreklilik arzederek, kamu personeli 

ile ilgili bilgiler belli bir merkezde 3-4 aylık periyotlarla toplanmalı, raporlar haline 

getirilerek üzerinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra, gereken kararlar alınmalıdır. 

Burada son olarak iki husususa daha işaret edelim ki, bu çalışmada yer alan 

sayısal bilgiler, daha çok, kamu hizmetlerinde "memur" statüsünde çalışanlarla ilgilidir. 

İkinci husus, incelemede yer alan bilgiler içinde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk 
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Silahlı Kuvvetlerinin asken personeli ve MİT personeli ile ilgili bilgiler 
bulunmamaktadır. 

II. TÜRKİYE'DE KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYISAL 
ARTIŞI 

Kamu görevlilennin sayısı, kamuoyunun gündemini çeşitli vesilelerle sürekli 

olarak işgal eden ve üzerinde sokaktaki adamdan bilim ve siyaset çevrelerine kadar 

herkesin fikir beyan ettiği bir konudur. Hemen hemen her kesimde, ülkemiz kamu 

hizmetlerinde çalışanların sayısının fazlalığından şikayet edilir. Bütçe giderlerinin 

önemli bir kesiminin, ışçi-memur maaş ve ücret ödemelerini teşkil etmesi, kamu 

görevlilerinin sayısının azaltılması öçerilerinı sürekli olarak gündemde tutar. Bu 

görüşleri savunanların gerçekleri ne derece ifade ettiklerinin tespiti açısından, kamu 

personelinin sayısal portresinin çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

A - TÜRKİYE'DE İDARİ NÜFUS İLE GENEL NÜFUSUN 
GELİŞİMİ 

Aşağıdaki tabloda, ülkemizde idari nüfus ile genel nüfusun gelişimi mukayeseli 

olarak ele alınmış; kamu çalışanlarının ülke nüfusuna oranı, kamu çalışanı başına düşen 

nüfus sayısının yıllar itibariyle tesbıti amaçlanmıştır. Tablo 2, 1931'den 1990'a kadarki 

60 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 

Tablo 2'nin incelenmesinden 1931-1990 yılları arasında genel nüfusun yıllık 

ortalama % 2.3 oranında arttığı, buna karşılık kamu personelinin sayısında ise yıllık 

ortalama % 6'lık bir artışın kaydedildiği görülmektedir Diğer bir deyimle, 1931'den 

1990'a kadar ülke nüfusu yaklaşık 4 kat artmak suretiyle 14.756.000'dan 56.473.000'ne 

yükselirken, kamu personelinin sayısı bu dönemde yaklaşık 22 kat artarak 103.434'den 

2.260.000'ne yükselmiştir. 1931 yılında ülke nüfusunun her bin kişisinden 7'si kamu 
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hizmeti görevlisi iken, bu rakam 1946 da 15, 1965’de 19, 1976 da 24, 1980‘de 41, 

1990'lı yıllarda ise 40 kişiye ulaşmıştır. 

TABLO 2: TÜRKİYE'DE GENEL NUFUS VE İDARİ NÜFUSUN GELİŞİMİ 

GENEL NÜFUS idari nufus 

YIL 
Sayı 

(000) Endeks 
Yıllık 

Artış 
(%) 

Kamu 

Personeli 
Sayısı Endeks 

Yıllık 
Ortala 

ma 

Artış 
(%) 

İdari 
Nufusun 

Genel 
Nufiısa 
Oranı 

%) 

Kamu 
Personel 
Başına 
Düşen 
Kişi 

1931 14.756 100 - 103.434 100 - 0.7 141.7 

1938 16.916 115 1.97 134.779 130 3.85 0.8 125.5 

1946 19.074 129 1.51 222.166 215 6.45 1.2 85.9 
1963 29.655 201 2.63 449.869 435 4.24 1.5 65.09 

1970 35.321 239 2.53 *655.737 634 5.53 1.9 53.7 

1976 40.915 277 2.48 *962.537 931 6.61 2.4 42.5 

1978 42.640 289 2.09 1.574.363 1.522 27.89 3.7 27 0 

1980 44 438 301 2.09 1.842.356 1.781 8.18 4.1 24.1 

1982 46.688 316 2.50 1.840.227 1.779 -0.06 3.9 25.4 
1984 49.070 333 2 52 1.948.553 1.884 2.90 4.0 2S 2 

1988 54.176 367 2.51 2.234 402 2.160 3 48 4.1 24.3 

1990 56.473 383 2.10 2.260.479 2.185 0.58 4.0 25.0 

* İdari nüfus sadece memurları kapsamaktadır. 

KAYNAK: ALIMCI, sh.30; DPB: 1990 Yılı Kamu Personel .Anket Sonuçları ve Memur Kadrolarının 
Dolu-Boş Dunımu (Ocak 1990); DİE: Genel Nufus Savımı Sonuçlan 1990 

Ülkemizde kamu hizmetlerinde çalışanların sayısındaki artış hızı, gelişmekte 

olan ülkelerde görülen genel eğilime paralellik göstermektedir. Zira, 1980'li yıllarda 

Dünya Bankası'nca 15 gelişmiş, 20 gelişmekte olan ülke için yaptırılan bir araştırmaya 

göre, kamu kesiminde çalışan personel sayısı, gelişmekte olan ülkelerde yılda ortalama 

% 7.5 nispetinde artarken; gelişmiş ülkelerdeki artış oranı % 2 olarak tespit edilmiştir. 

Sözkonusu araştırmaya göre, idari nüfusun yıllık artış oranının, gelişmekte olan 

ülkelerden Zaire'de 1976-78 döneminde % 15, Meksika'da 1976-79 döneminde % 

13.1, Ekvator'da 1970-76'da% 10, Tayland'da 1967-77'de % 7.3, Hindistan'da 1976-

80'de % 3.3, Arjantin'de 1976-81 'de % 0,1 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir Buna 
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mukabil, sanayileşmiş ülkeler arasında en çok artış % 5.2'lik bir oranla Danimarka'da 

görülmüştür. En düşük artış oranları ise % l'lerın altında Japonya (% 0.2) ve İsviçre (% 
0.1)'de gerçekleşmiştir. İngiltere'de özelleştirme, Kanada'da kamu kesiminde 
çalışanların sayısında azaltmaya gidilmesi politikalarının sonucunda, yıllık artışlar 

negatif yönde (İngiltere % -0.01, Kanada'da % -0.8) olmuştur1. 

Tablo 2'den çıkan diğer bir sonuca göre, 60 yıllık dönemde kamu çalışanlarının 

sayısındaki artışın en yoğun olduğu dönem, 1976-1980 dönemidir. Bu dönemde kamu 

çalışanlarının sayısında yılda ortalama % 9.1’lık bir artış gözlenmiştir. Bu sonuç, bu 

dönemin Cumhuriyet tarihinin sosyal, ekonomik ve siyasal yönden en buhranlı ve 

sürekli olarak koalisyonlarla idare edilen bir dönem olmasından kaynaklanmıştır. 

Tablo 2'de açıkça görüldüğü gibi 1980'den sonraki dönemde kamu personeli 

sayısının artışında önemli bir duraklama ve hatta özellikle 1980-82 yılları arasında 

gerileme göze çarpmaktadır. Bu gelişmeye ise, dönemin hükümetinin izlediği kamu 

yönetiminin büyümesinin sınırlandırılması politikaları etkili olmuştur. Bu dönemde 

personel alımları önemli ölçüde durdurulduğu gibi, mevcut personelden bir kısmının 

görevine sıkıyönetim ve olağanüstü hal mevzuatı hükümlerine göre son verilmiştir 

Buna ilaveten 1980'1İ yıllarda benimsenen serbest piyasa ekonomisi modeli de önceki 

dönemlere nazaran kamu personeli sayısının artış hızını kesen sebepler arasında 

sayılabilir. 

Tabloya göre 1931 yılında kamu çalışanı başına düşen nüfus sayısı 142 kişidir 

Bu sayı, 1938'de 125 5’e, 1946'da 86'ya, 1963'de 66'ya, 1970'de 54'e, 1976'da 42.5'e, 

1978'de 27'ye ve 1980'li yıllarda 25'e düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde kamu görevlisi 

1 OZGEDIZ. Selçuk: Managing the Public Service in Developing Countries. World Bank Staf 
Working Papers, No. 10, Washington D.C. 1983, sh.8. 
" ÇİTÇİ, Oya: Türkiyede Kamu Görevlilerinin Sayısal Görünümü, AID, c.21. 1988. sh.42. 
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başına düşen nüfus sayısı 13 kişidir*. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu sayı 34'ü 

bulmaktadır. Dolayısıyla, 1990 tarihi itibariyle Türkiye'de kamu çalışanı başına düşen 

nüfus sayısı gelişmekte olan ülkeler ortalamasından 9 puan daha düşüktür 

Diğer yandan, sanayileşmiş ülkelerde idari nüfusun genel nüfus içindeki oranı % 

7.7 iken, gelişmekte olan 31 ülkede bu oran % 2.9 olarak tespit edilmiştir'. Ülkemizde 

ise toplam kamu çalışanlarının genel nüfûs içindeki oranı 1990 verilerine göre % 4'dür. 

Diğer bir deyimle, sanayileşmiş OECD ülkeleri nüfusunun her bin kişisinden 77'si, 

gelişmekte olan 31 ülke nüfusunun her bin kişisinden 29'u, ülkemiz nüfusunun ise her 

bin kişisinden 40'ı kamu hizmetlerinde çalışmaktadır. 

Sonuç olarak, kamu personelinin sayısındaki artışın ülkemize has bir olgu 

olmadığı söylenebilir. Aksine gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerde görülen bir 

durumdur5. Nitekim, bu konuda yapılan araştırmalar bu görüşü teyıd edecek 

mahiyettedir. Mesela, 1947-1964 yıllan arasında ABD federal yönetiminin personel 

sayısı % 24, federe devletler ve mahalli idareler personeli 1950-60 yılları arasında 

sırasıyla % 59 ve % 50 nispetinde artmıştır. Keza, İngiltere'de 1950-1968 yıllarında % 

8,5, Uganda'da 1962-67 döneminde yıllık ortalama % 9,7'lık bir personel artışı 

gözlenmiştir6, 

Gerçi, istatistiklerde temel alınan kıstasların farklılığı ve kamu görevlisi 

kavramının ülkeden ülkeye farklı tanımları olmasından dolayı sağlıklı bir karşılaştırma 

yapmak kolay değildir. Ancak kamu kesiminde çalışan insanların sayısındaki artışın 

evrensel bir olgu olduğu görüşünün de belli ölçüde haklı olduğu söylenebilir. Bununla 

3 ÇİTÇİ. agm, sh.43. 
' OZGEDIZ. slı. 3. 
5 OKTAY, Cemil: Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi. İst. 1983, 
sh. 157. 

6 GÜLMEZ.Mesut: Türk Kamu Görevlilerinin Sayısal Evrimi, AID, c.6. 1973, s.3, slı.34. 
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beraber, ifade edilen olgunun 1970'li yıllardan önceki döneme ait olduğu da 

dikkatlerden kaçmamaktadır. Son yıllarda, hemen bütün ülkeler, kamu kesiminde 

çalışan elamanların sayısını, ya elaman alımlannı dondurmak ya da mevcut elamanlan 

işten çıkarmak suretiyle azaltma politikasını izlemektedirler. Aynı istikametteki 

uygulamalara Türkiye'de de şahit olunmaktadır. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu 

sosyo-ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak, kamu çalışanı sayısının, 

elamanların işten çıkartılarak değil de, mevcut sayının dondurulması yani çok zaruri 

olmadıkça yeni elaman alınmaması şeklide yapılmasının daha isabetli bir politika 

olduğunu düşünüyoruz. 

B - KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİHDAM 
SİSTEMİNDEKİ YERİ 

Ülkemizde kamu personelinin sayısı konusunda bir yargıya varılabilmesi için, 

kamu çalışanlarının istihdam sistemindeki yerine de bakmak gerekir. Aşağıdaki tabloda, 

Türkiye'de kamu kesiminde çalışanların, sivil istihdam içindeki yeri ortaya 

konulmaktadır. 

Buna göre ülkemizde kamu personelinin toplam sivil istihdam1 içindeki yeri 12 

yıllık bir dönem içinde ortalama % 1 l'lik bir oranı teşkil etmektedir. Oysa bu oran, 

gelişmiş ülkelerden İngiltere'de % 31.4, Fransa'da % 32.6, Almanya'da % 25.8. 

İtalya'da % 24.4, İsveç'te % 38.2, ABD'de % 18.3'ü teşkil etmektedir8. 

Sivil İstihdam, çalışma çağında olup (15-65 yaş grubu) ayni veya nakti gelir karşılığı bir işte çalışan 
veya işle ilgisi devam eden nüfus (issizlerle silahlı kuvvetler hariç) olup, ücretli.kendi hesabına 
çalışan ücretsiz aile işçisini kapsamaktadır. 
8 ROSE, Richard: Public Employement in Westem Nations, Camridge University Press. Cambridge 
1985. sh.6. 
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TABLO 3: KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİVİL İSTİHDAM 
İÇİNDEKİ YERİ 

YILLAR SİVİL İSTİHDAM 
KAMU 

PERSONELİ 
KAMU 

ÇALIŞANLARI/ 
SİVİL 
İSTİHDAMI0/») 

1978 15.797.000 1.574.000 10.0 

1980 16.225.000 1 842.000 11.4 
1982 16.353.000 1 840.000 11.1 

1984 16.947.000 1.948.000 1 1.5 

1986 17.532.000 1.941.000 1 1.0 

1988 17.668.000 2.234.000 12.6 
1990 18.681.000 2.260.000 12.1 

KAYNAK:DPT, DİE, DPB. 

Şu halde, ülkemizde kamu hizmetlerinde çalışanların istihdam sistemimiz 

içindeki yeri, gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde, ülkemizin bu yönden gelişmiş 

ülkelerin çok gerisinde olduğu görülmektedir9. Zira gelişmiş ülkeler ortalaması % 28.5, 

ülkemiz ortalaması % 12 civarındadır. 

Sonuç olarak ifade edelim ki, gerek sayısal artış yönünden, gerekse istihdam 

sistemi içindeki yen açısından ülkemizle diğer gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin 

kamu personeli karşılaştırıldığında, Türk kamu görevlileri için sıkça tartışma konusu 

yapılan "sayıca çok fazla olma ve hızlı hir çekikle artma" gibi değerledirmelerın büyük 

ölçütle yersiz ve geçersiz okluğu' şeklindeki fikri savunanların da, belli ölçüde haklılık 

paylarının bulunduğu söylenebilir. Zira, yukarıdaki açıklamalar gösteriyor ki, Türk 

kamu personelinin sayısal gelişimi, diğer dünya ülkelerinin kamu çalışanlarıyla ilgili 

gelişmelere paralel bir seyir takıp etmektedir. 

9 TUTUM, Cahit: Kamu Personeli Sorunu, 1.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, II.Kitap, Danıştay 
Yayını, Ankara 1990, sh.570. 
!" ÇİTÇÎ, sh.45; OKTAY, sh.160. Aksi görü için bkz. GÜRAN. age, sh.8 vd. 
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C - KAMI) PERSONELİNİN KURUMLAR ARASINDAKİ 
DAĞILIMI 

Devlet kamu hizmetlilerinin sayısal olarak artışının gerçek sebeblerınden birisi 

de, ülkelerin sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının sayısındaki hızlı artışlardır. 

Her kurulan yeni teşkilat yeni bir kamu hizmeti, her kamu hizmeti de kamu görevlisi 

sayısında belli oranda artış demektir. Bu açıdan kamu personelinin sayısal tablosu 

incelenirken kamu kuruluşları arasındaki dağılımına da değinmek gerekir. 

Yapılan bir araştırmaya göre" Türkiye'de kamuya ait toplam örgüt sayısı 

1920'de 7 iken, 1946'da 54'e, 1960'dan sonra 145'e yükselmiştir. Bugün ise, bu sayı 

180'nin üzerine çıkmıştır. 

Ülkemizde hizmet kuruluşlarının sayısının artışına rağmen, kamu personelinin 

kurumlar arasındaki dağılımı daima dengesiz olmuştur Aşağıdaki tablo 4'den de 

anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en çok kamu görevlisi istihdam 

eden kuruluşlarının başında gelmektedir. Bundan sonra sırasıyla; Sağlık Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, PTT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, SSK ve Tapu Kadastro Genel Müdürlükleri en çok personel 

çalıştıran kuruluşlardır. 

Eğitim ve sağlıkla ilgili bakanlıklar, hemen her ülkede en çok kamu görevlisinin 

istihdam edildiği kuruluşlardır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 3.sırayı alması ise, 

ülkemize özel bir durum olarak değerlendirilebilir. Zira özellikle 1970'li yıllardan sonra 

ülkenin karşılaştığı iç güvenlik sorunları (anarşi-terör), bu kuruluşun personel sayısının 

artmasında temel amil olmuştur. 

" OKTAY, sh. 151. 
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Ülkemizdeki en çok personel çalıştıran kuruluşların geleneksel ve yerleşik 

kuruluşlar olması, buna mukabil toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmenin ortaya 

çıkardığı yeni kurum ve kuruluşların az sayıda eleman çalıştıran kuruluşlar olması dik¬ 

katten kaçmamaktadır12. Diğer bir deyimle ülkemizdeki kamu personelinin sayısındaki 

artış milli eğitim, sağlık, güvenlik, haberleşme gibi temel kamu hizmetleri yürüten 

kuruluşların biraz daha büyümesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan, kamu 

görevlilerinin sayısal olarak artışı eleştirilirken, sayısal artışın toplum için önemli ve 

değeri yadsınamayacak temel hizmet alanlarında ortaya çıktığı gerçeğim gözardı 

etmemek lazımdır13. 

TABLO 4 : KAMU PERSONELİNİN YOĞUN OLDUĞU BAZI KURULUŞLAR 

Kuruluş Merkez Taşra Yurt Dışı Döner 
Ser.Sandık 

Genel 
Toplam 

Milli Eğ. Bakanlığı 3604 491.492 14 691 495.801 

Sağlık Bakanlığı 2373 161 477 - 1008 164 858 

Emniyet Gl.Md 5060 108.353 - - 113.413 
PTTGenel Müdür. 2637 101.921 - * 104.558 

Diyanet Iş.Baş. 796 77.415 36 36 78.283 
Maliye Bakanlığı 7603 68.088 29 419 76.139 
Adalet Bakanlığı 1241 55.902 - 1 1 57.154 
SSK 3071 41.631 -

- 44.702 
Orman G1 Md 807 16.643 - 14.093 31.543 
içişleri Bakanlığı 1986 14.236 - 27 16.249 
Tapu Kad. Gl. Müd. 1095 12.976 - 4 14.075 
(*): Sadece memur ve sözleşmeli personel ile ilgili bilgileri içermektedir. 
KAYNAK DPB Memur Kadrolarının Dolu-Boş Dunımu(3) Temmuz 1991; DPB KİT Kadro 
İstatistikleri (1) Mayıs 1990. 

Kaldı ki, bu temel hizmetlerin ülkemizde arzu edildiği seviyede sunulduğunu, bu 

açıdan modern batı ülkeleri seviyesine ulaşıldığını söylemek de son derece güçtür. 

Konuya bu zaviyeden bakıldığında, lüzumundan ziyade personel istihdam edildiği 

12 ÇİTÇİ,sh.50. 
13 GÜLMEZ.sh.40. 
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Konuya bu zaviyeden bakıldığında, lüzumundan ziyade personel istihdam edildiği 

iddiaları bir yazarımızca "bir tür vergi yükümlüsü tepkisi" olarak 

değerlendirilmektedir14.. Bütünüyle katılmamakla birlikte bu yazarımızın belli ölçüde 

haklı olduğu söylenebilir. 

D - KAMU PERSONELİNİN BÜTÇELERE GÖRE 
DAĞILIMI 

Ülkemizde devlet kamu hizmetleri teşkılatlandırılırken bütçelerinin niteliği 

yönünden değişik statülere göre teşkilatlandırılmaktadır. Bu açıdan kamu kurum ve 

kuruluşları genel, katma, özel ve özerk bütçeli kurumlar ve fonlar olmak üzere beş 

gruba ayrılmaktadırlar'5. 

5 sayılı tabloda, kamu personelinin istihdam edildikleri; genel bütçeli kuruluşlar, 

katma bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar (mahalli idareler), özerk bütçeli 

kuruluşlar (KIT'ler) ile KIT'ler dışındaki özerk bütçeli kuruluşlar ve fonlara göre sayısal 

ve nispi dağılımı görülmektedir. 

1931'den 1990'a kadar 60 yıllık bir dönemi gösteren tablo 5'e göre, kamu 

hizmeti görevlilerinin ortalama % 50'si genel bütçeli kuruluşlarda çalışmaktadır. Katma 

bütçeli kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin sayısı ise 1931-1965 dönemlerinde 

tedrici bir artış gösterirken, 1965'li yıllardan 1970'li yılların sonuna doğru büyük bir 

14 OKTAY.sh. 188. 
15 Genel Bütçeli Kurumlar, kendilerine has gelirleri olmayıp bütün giderleri Devletçe karşılanan 
kuramlardır (Bakanlıklar gibi). Katma Bütçeli Kuruluşlar.giderleri kendi gelirleriyle karşılanan, 
bütçeleri Genel Bütçe dışında yürütülen (DSİ,Karayolları, Köy Hizmetleri gibi Genel Müdürlükler ile 
Üniversiteler gibi) kunıluşlardır. Özel Bütçeli Kuruluşlar, Bütçeleri mahalli gelirlerini kapsayan 
(Belediye ve İl Özel İdaresi) kuruluşlardır. Özerk Bütçeli Kuruluşlar, Başta KİT'ler olmak üzere 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışında olup, özel bir kanunla kurulmuş idari ve mali özerkliği 
bulunan kuruluşlardır. Fonlar ise.belli bir maksat için ayrılmış olup gerektiğinde kullanılmak üzere 
betvlli hesapta toplanan paralardır. Fon İdareleri özel kanunla kurulup bütçe dışında yönetilen 
idarelerdir. 
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düşüş göstermektedir. Bunun nedeni, bu dönemlerde bir kısım kuruluşların katma 

bütçeli kuruluş olmaktan çıkartılarak, genel bütçeli veya KİT kuruluşu haline 

getirilmesidir16. 

TABLO 5 : KAMU PERSONELİNİN BÜTÇELERE GÖRE DAĞILIMI 

BÜTÇELER 1931 1938 1946 1963-65 1982 1988 199: 

Genel Bütçe 
- Sayı 50.666 55.624 85.462 235.596 998 420 1.038.843 1.025 00-

- Oran 49.0 41.3 38.5 52.4 54.3 46.5 45.: 

Katma Bütçe 
-Sayı 23.589 32.827 66.201 33 917 229.081 237.113 250.17( 

-Oran 22.8 24.4 29.8 7.4 12.4 10 6 İM 
Mahalli 

idare 29.179 38.997 51.964 61.414 64.411* 177.479 206.891 

-Sayı 28.2 28.9 23.4 13.7 3.5 7.9 9.: 
-Oran 

KIT'ler 

-Sayı - 7.331 18.539 119.547 548.315 698.586 695.43C 
-Oran - 5.4 8.3 26.5 29.8 31.2 30. S 

. OzerkBü.Fon 

-Sayı -
- - - - 82 386 82.972 

-Oran - - - - - 3 8 3 7 
TOPLAM 

-Savı 103.434 134.779 222.166 449.869 1,840.227 2.234.402 2.260.479 
-Oran 100 100 100 100 100 100 100 

*Sadece memurlara ilişkin rakamdır 

KAYNAK: ALIMCI, sh.35; DPB 1990 Kamu Personeli Anket Sonuçları: DPB Memur Kadrolarının 
Dolu-Boş Durumu, Ocak 1990; DPT 1990 Yılı Programı. 

Tablo 5'den anlaşılan ilginç bir sonuç da mahalli idareler personeliyle ilgili 

göstergelerdir. Mahalli idareler personelinin toplam kamu personeli içindeki oranı 

193 1-38 döneminde ortalama % 28.5 iken, bu oran 1946 yılında düşmeye başlamış, 

16 Mesela, PTT 1931 yılı anketlerine göre Genel Bütçeli kuruluşlar arasında yer alırken, daha sonra 
Katma Bütçeli kuruluş haline getirilmiş ve nihayet 1953 yılında KİT statüsü verilmiş bir kuruluştur. 
(GÜLMEZ, sh.33,40). 
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1982 yılına gelindiğinde % 3.5'lara kadar inmiştir. Bunun nedeni ise 1946’dan sonra il 

özel idarelerinin uhdesindeki eğitim, sağlık gibi bir takım görevlerin merkezi idareye 

devredilmesidir. Nitekim, bu dönemden evvel ıl özel idarelerinin yürüttüğü ilk öğretim, 

sağlık, tarım-orman, bayındırlık ve mahalli sanayie ilişkin kamu hizmetleri, merkezi 

idare nezdinde kurulan müesseselerce deruhte edilmeye başlanınca, bu hizmetleri 

yürüten bir kısım kamu görevlisi de bu kuruluşlara intisap ettirilmiştir. Ancak bu durum 

mahalli idare personelinin sayısındaki düşmeyi tek başına açıklamaktan uzaktır, 1980'1İ 

yıllarda çok sayıda yeni mahalli idare birimi kurulmasına rağmen, mahalli idareler 

personel sayısındaki artışın oransal olarak düşük düzeyde kalması ilginçtir. Bu durum 

bize Osmanlı Devleti'nın kuruluşuna kadar uzanan bir tarihi geçmişi bulunan 

merkeziyetçi kamu yönetim anlaylışınm önemim günümüzde de koruduğunu 

gösteriyor. Oysa, gelişmiş ülkelerde eyalet ve mahalli idarelerde istihdam edilenlerin 

sayısı, toplam kamu istihdamı içinde % 57'lik bir oranı bulmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise ortalama oran % 15 dolayındadır. Bir araştırma sonucunda Afrika 

ülkelerinde mahalli istihdam nispetinin % 6.4, Latin Amerika ülkelerinde % 20.8, Asya 

ülkelerinde ise % 36.5 olduğu görülmüştür17, Japonya'da 4.410.000 olan toplam kamu 

çalışanı sayısının 3.2230.000'i diğer bir deyimle %73.2'si mahalli idarelerde 

çalışmaktadır18. 

Tablo 5'de KIT'ler personelinin 1938'den 1990'a kadar hızlı bir artış gösterdiği 

görülmektedir19. 1938'de 7.331 olan KİT personel sayısı, 1946'da iki katından daha 

fazla artışla 18.539'a yükselmiştir, 1963'de toplam kamu personelinin %26.5'i, 1982'de 

toplam kamu personelinin % 29.8'i ve 1986'dan sonraki yıllarda ise toplam kamu 

personelinin % 30'u KİT personeli olmuştur. KIT'lerde çalışan personelin artışının 

17 OZGEDİ2, sh.4. 
18 OECD-PUMA,agr, sh.54. 
19 Bu konuda teferruat için bkz. ARTAN, Fikret: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdamın Analizi, 
(1979-1989), DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 1991. 
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sebeplen arasında, kuruluşların sayı bakımından artışı önemli rol oynar. Ancak asıl 
«► 

sebep, bu kuruluşların siyasal kayırıcılığa açık kuruluşlar olmasından dolayı 

lüzumundan fazla eleman alınmasıdır. Bugün ise, vaktiyle yanlış uygulanan istihdam 

politikalarının faturası, çığ gibi büyüyen kamu açıklan olarak karşımıza çıkmakta ve 

buna çare olarakta, çok sayıda kamu çalışanının işlerinden uzaklaştırılması 

düşünülmektedir. 

III. KAMI GÖREV LİLERİNİN NİTELİKLERİNE GÖRE 
DAĞILIMI 

Bu başlık altında, kamu görevlileri, istihdam statüleri, hizmet sınıfları, eğitim 

durumları ve hizmet süreleri gibi nitelikleri yönünden incelenecektir. 

A - KAMU KESİMİNDE ÇALIŞANLARIN STİHDAM 
STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

Kamu hizmetlerinde memur, sözleşmeli personel, geçici görevli ve işçi 

statülerinden başka statüde eleman çalıştırılmayacağı ve bunun 657 sayılı Kanun un bir 

amir hükmü olduğu, bir önceki bölümde ifade edilmişti. Aşağıdaki tablo 6' da 1976'dan 

1990'a kadar kamu kesiminde çalışanların istihdam statülerine göre dağılımları 

görülmektedir. 

Tablo 6’da, toplam kamu çalışanları içinde memurların oranının 1976'da % 

63.8, 1978'de %66, 1980’de % 67.2, 1982'de % 70.3, 1984’de % 70.3, 1986'da % 

72.6, 1988'de % 64.2, 1990'da % 59.6 olarak gerçekleştiği görülmektedir Bu. bize, 

kamu personeli içinde en fazla kamu görevlisinin memur statüsünde çalışanlar 

olduğunu göstermektedir. Ancak, memurların toplam istihdam statüleri içindeki oranı 

1988'den sonra düşme eğilimi göstermektedir. Bunun sebepleri arasında, 80'lı 
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yıllarda memur alımına getirilen sınırlamalar ve KIT'lerde çalışan memur statüsündeki 

kamu görevlilerinin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri sayılabilir0. 

Tablo 6'ya göre, 1986'ya kadar en düşük nispeti teşkil eden sözleşmeli personel 

sayısı, 1988'e gelindiğinde birden bire % 5 nispetine ulaşmaktadır. 1990 yılında yapılan 

ankete göre, bu oran bir önceki dönem rakamlarına nazaran birbuçuk mislinden fazla 

bir artışla % 11.5'e yükselmiştir. Bu artış ise, yukarıda da işaret edildiği gibi, KIT'lerde 

yaygın bir uygulama olan bu statünün biraz daha genişletilerek diğer (genel ve katma 

bütçeli kuruluşlar, mahalli idare ve özel bütçeli) kuruluşlarda da yaygın bir şekilde 

uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak ifade edelim ki, istisnai hallere 

münhasır olması gereken sözleşmeli statü, uygulamada kural haline gelmeye 

başlamıştır. 

Geçici personel ise 1976-1990 yılları arasında sayı ve oran olarak fazla bir 

değişiklik göstermemekte, ortalama % 4'lük bir oranı teşkil etmektedir. 

Tablo 6'ya göre işçiler, 1970'li yıllarda toplam kamu personeli içinde ortalama 

%30'luk bi oranı teşkil etmektedir. Ancak, işçilerin toplam kamu personeli içindeki bu 

oranı 1976'dan sonra sürekli düşüşler göstererek 1990'da% 25.7 olmuştur. 

20 ALIMCI, sh.41. 

157 



TABLO 6: KAMU KESİMİNDE ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

STATÜ 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 
MEMUR 

-Sayı 
-Oran 

962.537 
63.8 

1.038.777 
66.0 

1.238.282 
67.2 

1 294.418 
70.3 

1.369.373 
70.3 

1.410.356 
72.6 

1.434.262 

64.2 
1.346.572 

59.6 
SOZ.PER 

-Sayı 
-Oran 

3.346 

0.2 
5.003 

0.3 
4 416 

0.2 
3.346 

0.2 
4.327 

0.2 
9.044 

0.5 
1 12.469 

5.0 

261.245 

11.5 

işçiler 
-Sayı 

-Oran 
468.910 

31.1 
465.028 

29.5 
515.494 

28.0 
468.910 

25.5 
499.207 

25.6 
436.270 

22.5 
595.386 

26.7 
580.950 

25.7 

geçici 
-Sayı 

-Oran 
73.553 

4.9 
65.555 

4.2 
84.164 

4.6 
73.553 

4.0 
75.646 

3.9 
85.255 

4.4 
92.285 

4.1 
71.712 

3.2 
TOPLAM 

-Sayı 
-Oran 

1.508.346 

100 
1.574.363 

100 
1.842.356 

100 
1 840.227 

100 
1.948.553 

100 
1 940.925 

100 
2.234.402 

100 
2.260.479 

100 

KAYNAK: ALIMCI, sh.40;DPB 1990 Yılı Kamu Personeli Anket Sonuçlan; DPB Memur Kadrolarının Dolu-Boş 
Durumu, Ocak 1990; DPB KİT'leri Kadro İstatistikleri. 



Sonuç olarak, 15 yıllık dönemde memur ve işçi statüsünde çalışanların sayısında 

düşüşler görülürken, geçici statüde çalışan kamu personeli sayısında bir değişiklik 

olmamıştır. Ancak, sözleşmeli statüde çalışanların sayısı özellikle 1988'den sonra hızlı 

bir arış eğilimine girmiştir Bugün kamu personelinin % 12’ye yakın kısmı bu statüde 

çalışanlardan oluşmaktadır. 

B - DEVLET MEMURLARININ HİZMET SINIFLARINA 
GÖRE DAĞILIMI 

Bilindiği gibi Türk kamu personel yönetiminin temel ilkelerinden birisi de 

"sınıflandırma" esasıdır. 657 sayılı Kanun’agöre (md.3) kamu hizmeti görevlilerinin ve 

bu görevlerde çalışan memurların, görevin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre 

sınıflara ayrılması öngörülmüştür. 36.maddede ise kamu görevlileri için 10 ayrı sınıfa 

yer verılmıştir.Tablo 7'de, memurların hizmet sınıflarına göre sayısal dağılımı ve 

oranları verilmiştir 

Tablo 7'nm incelenmesinden çıkan sonuca göre, 1970 ile 1990 yılları arasındaki 

20 yıllık dönemde ortalama olarak devlet memuriyetinde çalışan personelin üçte birlik 

bir kısmının Genel idare Hizmetleri (GİH) sınıfında çalışmakta olduğu görülmektedir. 

Bunu, üçte bire yaklaşan bir oranla Eğitım-Öğretım Hizmetleri Sınıfı (EÖHS) takıp 

etmektedir. Üçüncü sırada ise, Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) yer almaktadır. Ancak, 

GİH ve YH sınıfları 1970'den 1990'na doğru gelindikçe düşüş eğilimi içine girmişlerdir. 

EÖH sınıfına mensup memur oranı 1970'de % 27.3'ken 1978'de % 24'e 

düşmüştür. 1980'li yılların başında ise tekrar artış göstermiş önce % 29'a, sonra tekrar 

% 30'lara yükselmiştir. 1984'den sonra tekrar tedrici bir düşüş görülmeye başlanmış ise 

de 1990'da hızlı bir artışla % 29.3'e yükselmiştir. 
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TABLO 7: DEVLET MEMURLARININ HİZMET SINIFLARINA 
GÖRE DAĞILIMI 

SINIFLAR 1970 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

GIHS 

-Sayı 
-Oran 

239.830 
36.6 

347.466 
35.5 

407.602 
32.9 

371.087 
30.2 

412.759 

3 1.5 
448.435 

32.4 
395.009 

27.5 
380.171 

26.0 

THS 

-Sayı 
-Oran 

53.133 

8.1 
69.678 

7.1 
79.554 

6.4 
79.340 

6.5 
89.945 

6.9 
92.409 

6.7 

81 894 

5.7 
85,457 

5.8 

SHS 

-Sayı 
-Oran 

11.146 

1.7 

46.222 

4.7 
74.375 

6.0 
78.445 

6.4 

91.250 

7.0 

101,302 

7.3 

120.682 

8.4 
146.101 

10.0 

EOHS 

-Sayı 
-Oran 

179.040 
27,3 

234.642 
24.0 

360.241 

29.1 

375.437 

30.5 

380.178 

29.1 

379.988 
27.4 

380.515 

26.5 

430.076 
29.3 

AHS 

-Sayı 
-Oran 

687 
0.1 

1,791 
0.2 

1.742 
0.1 

1.094 
0,8 

2.173 
0.2 

2.045 
0 1 

1 897 
0.1 

2.362 
0.2 

DHS 

-Sayı 
-Oran 

25.991 
4.0 

37.590 

3.8 
46.113 

3.7 
44.310 

3.6 

47.157 

3.6 
51.659 

3.7 
60.458 

4.2 
79.450 

5.4 

EMHS 
-Sayı 

-Oran 
23.378 

3.6 
42.704 

4.4 
50.196 

4.1 
51.930 

4.2 
57.823 

4.4 
70.143 

5.1 
84.58 

5.9 
104.525 

7.1 

MIAHS 

-Sayı 
-Oran 

- 802 
0.1 

1.128 
0.1 

1.082 
0.1 

1 062 
0,1 

1,209 
0.1 

1.241 
0.1 

1.752 
0.2 

YHS 

-Sayı 
-Oran 

122.072 

18.6 

197.117 

20.2 
217.331 

17.6 
218.282 

17.7 
226.309 

17.3 
238.637 

17.2 
236.000 

16.5 
236.158 

16,0 

KAYNAK: ALIMCI, sh.43; DPB 1989-1990 Kamu Personeli Anket Sonuçlan; DPB 
Memur Kadrolan Dolu-Boş Durumu, Ocak 1990, 
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Bu dönemde en büyük artış, Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların sayısında 

görülmektedir. Bu sınıfta çalışan kamu görevlisi sayısı 1970'de % 1.7 iken, 1990'da % 

10'a yükselerek 20 yıl içerisinde toplam 8 katlık bir artış olmuştur. Aynı şekilde, 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı bu dönemde artışın görüldüğü bir diğer sınıf olmuştur (% 

3.6'dan % 7. l'e yükselmiştir). 

Buna mukabil, bu dönemde Din Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri ve Mülki 

İdare Amirleri sınıflarına dahil kamu görevlileri oranında fazla bir artış 

gözlennıemektedir. 

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme de Teknik Hizmetler Sınıfında 

çalışanların oranında görülen sürekli düşüş eğilimidir. Bu durum, personel yönetemimiz 

açısından düşündürücüdür. Zira teknik işgücünde artış olması gerekirken düşüş 

görülmektedir. Bu da bize devlet memuriyetinin teknik elemanlar için cazibesini 

kaybetmekte olduğunu şeklideki tezin doğruluğunu gösteriyor2'. 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Türkiye'de 1980Tı yıllardaki toplam 
kamu personeli sayısının artışındaki durgunluğun, özellikle GÎH ve YH sınıflarında 

negatif şekilde yansıması şeklinde bir intba ortaya çıkmaktadır. Diğer bazı hizmet 

sınıfları da bundan belli ölçüde etkilenmiştir. Ancak, buna rağmen özellikle Sağlık 

Hizmetleri, Eğitim Öğretim Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarında çalışan 

memurların sayısındaki artış eğilimi, ülkemizde son dönemde bu hizmetlere verilen 

önemin bir göstergesi şeklinde yorumlanabilir. Uygulanan ücret ve maaş politikaları, bu 

hizmetleri cazib hale getirmiş, ancak bugünki tabloda belirtilen hizmetlerin arzu edildiği 

şekilde sunulduğunu ve halkımızın bu hizmetlerden tatmin olduğunu söylemek son 

derece güçtür. Zira, bir çok braşta görülen öğretmen açığı hala devam etmektedir, 

21 CANMAN.Doğan:Türkiyede Kesimlerarası İnsangücü Hareketliliği, Ankara 1975. sh. 121. 
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Keza, ülkemizde doktor ve yardımcı sağlık hizmet personeli başına düşen nüfus sayısı, 

Batılı ülkelere nazaran hala çok yüksek sayıdadır. 

C - DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM 
SEVİYELERİNE GÖRE DAĞILIMI 

Kamu personelinin niteliğiyle ilgili hususlardan birisi de eğitim seviyesidir. Bu 

açıdan mevcut personelin sayısı ile ilgili bilgiler kadar onların, eğitim seviyelerinin de 

bilinmesi gerekir. Aşağıdaki tablo 8'de, ülkemizdeki memurların eğıtim-öğretım 

seviyelerine göre dağılımı verilmiştir. 

TABLO 8: DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM SEVİYELERİNE GÖRE 
DAĞILIMI 

Mezuniyet 1938 1946 1984 1988 1990 
ilkokul 

-Sayı 
-Oran 

17.580 

21.1 

21.964 

21.6 

331.073 

24 2 

279.817 

19.5 

177.709 

16.3 

Ortaokul 
-Sayı 

-Oran 
25.720 

31.2 
26.861 

16.9 
221.830 

16.2 
219.216 

15.3 
142.662 

13.1 

Lise 

-Sayı 
-Oran 

8 196 
9.9 

8.241 
8.4 

190 649 
13 9 

274.212 

19.1 
390.453 

35.7 
Mesleki Okul 

-Sayı 
-Oran 

21.706 

26.1 

27.840 

28.0 

314.294 

23.0 

295.527 

20.6 

_* 

Yüksek Okul 

-Sayı 
-Oran 

9.583 
11.7 

14.988 

15.1 
311.527 

22.7 

365.490 

25.5 

381.439 

34.9 

*Mesleki liseler genel liseler içerisine dahil edilmiştir. 
KAYNAK:ALIMCI,sh.46;DPB 1988ve 1990 Kamu Personeli Anket Sonuçlan 

Tablo 8'in incelenmesinden çıkan sonuca göre, devlet memurlarının öğrenim 

seviyeleri 1938'den 1990 yılına kadar mütemadiyen yükselen bir seyir izlemektedir. 

Devlet memurlarından ilkokulu bitirenlerin oranı 193 8'de % 21 iken, bu oran 1946'da 
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(% 21.6 olmuş) önemli bir değişiklik göstermemiştir. 1984'de % 24,2'ye yükselen oran, 
daha sonra 1988'de% 19.5'a, 1990'daise% 16'lara kadar düşmüştür. 

Ortaokulu bitirenlerin sayısında ise 1931'den 1990'a doğru sürekli bir düşüş 

görülmüştür. 1938'de % 31.2 olan oran 1990'da % 13.1'e inmiştir. Buna mukabil, lise 

ve dengi okul mezunlan ile yüksek okul mezunları sayısında sürekli ve düzenli bir aıtış 

görülerek lise ve yüksek okul mezunlarının nispi artışı % 350’leri bulmuştur. Şüphesiz 

ki bu gelişme, kamu hizmetlerinde çalışanların eğitim seviyesinin yükselmesi yönünden 

sevindiricidir. Bu, aynı zamanda toplumumuzda genel olarak öğrenim seviyesinde 

gerçekleşen yükselmenin, kamu yönetimine de yansıdığının bir göstergesidir22. Ancak 

lise ve yüksek okullardan mezun memur sayısının artışında,mevcut personelin dışarıdan 

bitirme ve Açık Öğretim Fakültesinin büyük etkisi olduğu unutulmamaktadır. Bu 

açıdan devlet memurlarının eğitim seviyesinin yükselmesinde, görülen eğitimin kalite ve 

niteliğini de gözden uzak tutmamak gerekir. Nitekim ülkemizin sahip olduğu uzman 

kamu görevlilerinin yeterli sayıda olmadığı da bilmen bir gerçektir. 

I) - DEVLET MEMURLARININ YAŞ GRUBLARINA 
GÖRE DAĞILIMI 

Ülkemizde kamu hizmetine girişte asgari yaş 18 olarak belirlenmiştir, istisnai 

olarak da bir mesleki okulu bitirenlerin, 15 yaşını bitirmeleri halinde, kazai rüşt kararı 

almak suretiyle kamu hizmetine girebilmeleri mümkündür. Personel yönetimimizde 

memurun görevinin sona ermesi açısından da yaşın önemi vardır. Emekli Sandığı 

Kanununa göre 65 yaşını dolduran kişiler için devlet memurluğu da son bulmaktadır 

(Bkz.md. 39-40). Aşağıdaki tabloda devlet memurlarının yaş durumları itibariyle 

dağılımı yapılmıştır. 

22 ÇİTÇİ, sh.51 
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TABLO 9: DEV LET MEMURLARININ YAŞ GRUBLARINA GÖRE 
DAĞILIMI 

YAŞ 
GRUBU 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

18'den az 

-Sayı 
-Oran 

576 

0.05 
804 
0.6 

577 

0.04 

842 

0.06 

484 

0.04 

465 

0.03 
599 

0.01 

18-23 

-Sayı 
-Oran 

144.686 
13.93 

171.268 

13.84 

187.475 

14.48 

135.208 

9.89 

106.998 

8.57 
144.838 

10.07 
100.721 

10.10 

24-29 

-Sayı 
-Oran 

282703 

07 00 

322.957 

26.08 
329.145 

25.42 
397.392 

29.01 
335.004 

26.83 

380.109 

26.50 
239.926 

22.39 

30-35 

-Sayı 
-Oran 

224 212 

21.58 
291.741 

23.56 
286.526 

22 12 
360.668 

26.33 
337.209 

27.00 

378.832 

26.40 

269.825 

27.10 
36-40 

-Sayı 
-Oran 

149.762 

14.42 

196.833 

15.89 

204.406 

15.80 

242.524 

17.71 

235.670 

18.87 

275.051 

19.20 

207.869 
20.90 

41-47 

-Savı 
-Oran 

109.583 
10.54 

146.030 
11.79 

114.855 
10.42 

129.282 
9.44 

138.293 
11.08 

159 336 
11.10 

120.959 
12.10 

48-53 

-Sayı 
-Oran 

80.888 

7.78 

68.790 

5.56 

100.941 

7.31 

68.717 

5.02 

69.615 

5.57 
66.821 

4.70 
48.523 

4.90 

54-59 

-Sayı 
-Oraıı 

37.305 
3.58 

31 006 
2.50 

43.750 
3.38 

30 759 

2 25 
21.564 

1.72 

23.310 

1.60 

18.621 

1.90 

60+ 

-Sayı 
-Oran 

9.062 
0.90 

8.853 
0.72 

6.743 
0.53 

3.981 
0.29 

3986 
0.31 

5.500 
0.40 

5.771 

0.60 

KAYNAK: ALIMCI, sh.49;DPB 1990 Kamu Personeli Anket Sonuçları, 

1978-1990 yılları arasındaki 12 yıllık dönemde devlet memurlarının yaş 

durumunu gösteren tablo 9'a göre, ülkemizin büyük bölümü genç yaşta olan bir memur 

kitlesine sahip olduğu görülmektedir. Zira tablo 9'a göre, memurların toplamı içinde 

24- 35 yaş grubundaki memur oranı, her dönemde ortalama % 50-55'lık bir yekünü 

teşkil etmektedir. Bunu sırasıyla; ortalama % 15-16 ile 34-41 yaş grubu, % 12-14'lük 

bir oranla 18-23 yaş grubu takibetmektedir. Ancak, 18-23 yaş grubu memurların 
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oranında 1984'den sonra bir düşüş görülmektedir. Bu düşüşe, 1980 sonrasında 

uygulanan memur atımlarının azaltalması politikası önemli bir sebep teşkil eder. 

Tablo 9'da dikkat çeken diğer bir cihet ise, ileri yaş grubuna (41-47 ve sonrası 

grub) dahil memurların oranında önemli düşüşlerin görülmesidir. Bu düşüşün sebebi iki 

şekilde açıklanabilir. Birincisi, ülkemizde belli bir tecrübeye sahip kamu görevlileri, 

kendileri için daha cazip gördükleri özel kesime transfer olmaktadırlar. îkıncı ve asıl 
önemli sebep ise, memurların erken emekliliğe ayrılma temayüllerinin yoğun olmasıdır. 

Bu temayülün temelinde devlet memuriyetinin eskisi kadar insanlara cazib gelmemesi 

olgusu yatmaktadır. Gerçi erken emekliliğin önlenmesine matuf bir takım tedbirler 

alınmıştır. Mesela 1983 tarihinde 2898 sayıla Kanun'la en erken emeklilik yaşı 

kadınlarda 45, erkeklerde 50 olarak tespit edilmişti. Aynı şekilde, 1986'da çıkartılan 

3284 sayılı Kanunla, bu yaş sınırları kadınlarda 50'ye erkeklerde 55'e çıkartılmıştır. 

Ancak buna rağmen ileri yaş grubuna dahil memur oranındaki düşüş 

engellenememiştır3. 

ilen yaş grubu memurlannın zorunlu hizmet süresini doldurduklarında, hemen 

emekli olmayı tercih etmeleri işsizliğin yoğun baskısı altındaki ülkemiz açısından belki 

savunulabilir. Ancak erken emeklilik olgusu, bir taraftan kariyer esasının geleceğim teh¬ 

likeye düşürürken, diğer taraftan ülkenin "genç emekliler ülkesi" olma tehlikesini 

beraberinde getirmektedir. 

Söz genç emeklilikten açılmışken hemen ifade edelim ki, 23.2.1992 tarih ve 

3774 sayılı Kanunla yaş sınırına bakılmaksızın; kadınların 20 hizmet yılını, erkeklenn 

25 hizmet yılını doldurduklarında istekleri halinde emekli olabilmeleri imkan dahiline 

2898 sayılı Kaun için bkz. RG. 27.9.1983, S. 18174 ; 3286 sayılı Kanun için bkz. RG. 22.5.1986, 
S 19114 
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girmiştir24. Bu durumda kadın memur 38, erkek memur 43 yaşında emekli 
olabilecektir. Bu kanun, memuru en olgun ve verimli çağında kamu hizmetinden 

ayrılmaya teşvik eden bir düzenleme getirmektedir. Oysa çağdaş ve gelişmiş ülkelerdeki 

eğilim, emeklilik yaşının yükseltilmesi doğrultusundadır2'. Ülkemizde getirilen bu yeni 
düzenleme ile memurların yaş ortalaması daha da düşecektir. Böylece, Türkiye hem 

"genç memurlar ülkesi" hem de "genç emekliler ülkesi” olacaktır' 

IV. KAMU PERSONELİNİN SAYISAL YÖNDEN ARTIŞ 
NEDENLERİ VE TÜRK KAMU PERSONELİNİN SAYISAL 
PORTRESİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME 

A - KAMU PERSONELİ SAYISININ ARTIŞ NEDENLERİ 

Türk kamu personeli, 1931'den 1990'lı yıllara doğıu genel nüfusa nazaran 

büyük bir artış göstermiştir. Ancak tekrar belirtelim ki, bu olgu sadece ülkemize özgü 

bir keyfiyet olmayıp, evrensel bir gelişmedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan her ülkede, 

kamu personelinin sayısında nüfusa nazaran daha yüksek bir artış oranı görülmektedir. 

Ancak bu oran bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha da yüksek bir seyir takıp 

etmektedir. Bu durum ise yeterli seviyede ekkonomik kalkınmışlığı sağlayamamış 

ülkelerde, arzu edilmeyen bir takım sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

İdari nüfus adını da kullandığımız kamu personelinin sayısındaki artışın hemen 

bütün ülkeler bakımından geçerli bir takım sebepleri vardır. Bunları şu şekıde 

sıralayabiliriz. 

3774 sayılı Kaııu için bkz. RG.27.1992, s.21155. 
2j Emeklilik yaş hadleri Almanya, İngiltere, İrlanda ve Hollanda'da her iki cins içiıı 65 yaş, 
Belçika’da kadın 60 erkek 65. Fransa ve İtalya'da her iki cins için de 60 yaş olarak belirlenmiştir. 
Bkz. DÜLGER. İlhan:Avrupa Topluluğunda Sosyal Politika. Geçiş Dönemi Özellikleri ve 211. 
Yüzyılda Hedef Alınan Toplum, DPT Yayını, Ankara 1991, sh.136. 
26 Aynı görüşte, ÇİTÇİ,sh,55. 
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1- Devletin Yüklendiği Görev ve Fonksiyonların Artışı 

19 yüzyılın klasik liberal devlet anlayışı yerini sosyal devlet anlayışına 

terkettığinde, devletin görev ve fonksiyonlarında çok önemli artışlar olmuştur. 

Günümüz devleti vatandaşlann, kamu hizmetlerinden en kolay ve ucuz şekilde 

yararlanmalarını sağlamak bir tarafa, onların mutluluğunu gerçekleştırmele görevli 

kılınmıştır. Nitekim, 1982 Anayasasının 5. maddesinde devletin temel amaç ve 

görevlen "kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 

insanın mtıddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmak" şeklinde belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak devlet, toplum hayatında daha 

geniş alanlara elatmak zorundadır. Geniş bir çerçeveyi kapsayan kamu görevleri, 

devleti, daha çok insanı istihdam etmek durumunda bırakmıştır, 

2 - Kurumsallaşma Olgusu 

Devletin görev alanının genişlemesi yanında, çağın ortaya çıkardığı sosyal, 

siyasal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, mevcut kamu kurumlarına yenilerin 

etkenmesini gerektirmiştir. Kısaca, devletin her yeni yükümlülüğü, her yeni işlevi, yeni 

yasal düzenlemeleri, yeni örgütleri ve dolaysıyla da yeni kamu görevlisi alımlarını 

gerekli kılmıştır27. 

27 OKTAY, sh. 151 
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3 - Siyasi Kayırmacılık 

Demokrasinin tam anlamıyla yerleşmediği ülkelerde, kamu hizmetlerine eleman 

tedarikinde, siyasi kayırıcılığın önüne geçilememiştir. Bunun sonucu olarak, devlet 

kamu hizmeti görevleri, siyasi kayırmalara ve çıkar hesaplarına peşkeş çekilerek, deyim 

yerinde ise, iktidar partilerinin yandaşlarına "arpalık" gibi dağıtılmıştır. Hizmetin 

gerekleri ve kamu yararı dikkate alınmadan yapılan atamalar, devlet kadrolarında aşırı 

şişkinliklere, bir nevi "gidi işsizliğe" yol açmıştır Bir kurumda 100 kişinin 

yürütebileceği işi 300-500 kişi üstlenir hale gelmiştir 

4 - Nüfus Artışı ve İşsizlik 

Nüfusun hızlı bir şekilde arttığı ve bunun sonucu olarak da işsizliğin dayanılmaz 

boyutlara ulaştığı ülkelerde hükümetler, kamu hizmetlerim işsizliği hafifletmenin bir 

yolu olarak kullanmışlardır. Devlet, vatandaşları gerekli-gereksiz işe almak suretiyle, 

kamu görevlerini bir nevi "işsizlik sigortası" ve "sosyal yarılım müessesesi" haline 

getirmiştir. Bunun sonucu olarak da günümüzün devleti "en büyük işveren" 

konumuna girmiştir8. 

5 - Plansız İnsangiicü Politikaları 

Planlı olmayan insangücü politikaları kamu kesiminde lüzumundan fazla ve 

gerekli nitelikleri taşımayan çok sayıda insanın işe alınması sonucunu doğurmuştur. 

28 İLO'nuıı tahminlerine göre 1976'da Mısır'daki sivil istihdamın %42'si, yine bir Batı Afrika 
ülkesindeki iki bakanlığın toplam 6800 kişiden oluşan personelinden 600 kişisi aşın istihdamdır. Bkz. 
OZGEDIZ, age. sh.2. 
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Kamu hizmetlerinde çalışanların sayısal yönden artışının sebepleri burada 

sayılanlarla sınırlı değildir. Ancak en önemli sebepler bunlardır. 

B - TÜRK KAMU PERSONELİNİN SAYISAL PORTRESİ 
ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME 

60 yıllık bir dönemi kapsayan verilerin incelenmesinden, Türk kamu 

personelinin sayısal portresi ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1 - 1931-1990 yılları arasındaki dönemde Türk kamu personelinin sayısı, 

genel nüfusun nispi artışına nazaran, olağanüstü şekilde artmıştır. Zira bu dönemde 

nüfusumuzun yıllık artış oranı % 2.3 civarında gerçekleşirken, kamu personelinin 

sayısındaki yıllık artış % 6 nispetinde gerçekleşmiştir. Artışın en yoğun olduğu dönem 

1976-1980 yılları arasındaki dönemdir. 1980'lerden sonra, artış hızında önemli bir 

duraklama olmuştur. Hatta Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamu personeli sayısında 

azalma yalnızca bu dönemde görülmüştür. Kanaatimizce kamu personel sayısının artışı 

90'lı yıllarda da fazla olmayacaktır. Zira, iktisadı ve sosyal alanda benimsenen ve 

uygulanan politikalar, kamu personelinin sayısal artışını önemli ölçüde frenlediği gibi, 

bundan sonra uygulanması düşünülen politikalar (özelleştirme, işsizlik sigortası, erken 

emekliliğin teşviki gibi) mevcut kamu personelinin sayısal olarak azalması sonucu 

doğurabilecektir 

Ülkemizde mevcut kamu görevlisi sayısının fazlalığı yolundaki görüşlerin belli 
ölçüde haklılık payının bulunduğu söyleneblir. Ancak gelişmiş ülkelerle mukayese 

edildiğinde, bu yönden onların seviyesine ulaşamadığımızı da belirtmemiz gerekir. Zira 

bugün ülkemizde bir çok malın eksikliği hissedildiği kadar başta eğitim, sağlık, adalet 

ve güvenlik gibi hizmetler olmak üzere, çok sayıda kamu hizmeti açığı da 
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hissedilmektedir. Bu cümleden olarak ekleyelim ki, bugün ileri seviyede gelişmiş 

Avrupa ülkelerinin baş şehirlerindeki emniyet görevlisi (polis) sayısı, Ankara ve 

İstanbul'da görevli polis sayısının iki-üç misli mesabesindedir. Aynı oransızlığı eğıîim- 

öğretim, adalet, sağlık ve maliye gibi klasik ve temel kamu hizmetlerini yürüten kamu 

görevlileri sayısı cihetinden de müşahade edebilmekteyiz. 

2 - Kamu personelinin kurumsal, bölgesel ve hizmetler bazında 

dağılımlarıyla ilgili olarak ortaya konulan veriler, Türk kamu personel yönetiminde asıl 

sorunun, kamu personelinin dağılımındaki dengesizlikte olduğunu göstermektedir. 

Nitekim bir kısım kamu kuruluşlarında lüzumundan ziyade eleman çalıştırılmasına 

rağmen bazı kuramlarda personel açığı kronik bir vak'a haline gelmiştir. Keza kamu 

çalışanları ülkenin belli bölgelerinde ve merkezlerinde yoğunlaşırken, bazı bölge ve 

merkezlerde bunun aksi görülmektedir. Aynı şekilde, kamu çalışanlarının bütçelere 

göre dağılımında da görüldüğü gibi, gene! bütçeli kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri 

her dönemde en yüksek oranı teşkil etmiştir. Buna mukabil, mahalli idarelerden hergün 

bir yenisi kurulduğu halde, bu kuruluşların personel sayısında 60 yıllık dönem içinde 

nispi olarak farkedilebilir bir düşme görülmüştür. Bu olgu bize, dünyadaki gelişmelerin 

aksine, halen merkeziyetçi devlet geleneğimizin devam ettirilmesi yönündeki anlayışı 

ısrarla koruduğmuzu gösteriyor. Oysa, gelişmiş ülkelerdeki duranı bizdekinin tam tersi¬ 

dir. Mahalli yönetim personeli gelişmiş ülkelerde toplam kamu çalışanlarının % 

50'sinden fazladır. 

Diğer bir sağlıksız ve dengesiz gelişme de KIT'lerde çalışan personel 

sayısındaki ani ve hızlı artış eğilimidir. Bugün KIT'lerin zarar eden kuruluşlar haline 

gelmesinin en temel sebeplerinden birisinin, bu kuruluşlarda luzumundan fazla personel 

istihdam edilmesi olduğu, herkesçe kabul edilmektedir. 
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Şu halde personel rejimimizin en acil sorunu kamu personelinin; kurumlar, 

bölgeler ve bütçeler bazında dengeli dağılımının yapılmasıdır. Bu çerçevede hizmetlerin 

yerinde görülmesi, vatandaşın ayağına götürülmesi ilkesinden hareketle, mahalli 

idarelerin (il özel idaresi ve belediyelerin), görev, sorumluluk, yetki, para ve personel 

açısından güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kayırma sisteminin uygulanabilmesi için 

en müsait ortam niteliğine gelmiş KIT'lerin özelleştirilmesi çalışmalarına hız 

kazandırılmalıdır. 

3 - Türk kamu personelinin sayısal portresiyle ilgili olarak personel artış hızı 

ve personelin kurumsal, bölgesel ve bütçeler bazında rasyonel olmayan dağılımı sorunu 

yanında, mevcut personelin iş ve hizmet gerekleri yönünden arzettikleri "genel 

yetersizlik" konusu da ayrı bir sorundur29. Nitekim bu husus Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı'nda da açıkça vurgulanmıştır30. 

Türk kamu personelinin genel yetersizliği olgusu, ülkemizde uygulanan işe alma 

politikalarının yanlış olduğunu veya olması gerektiği gibi uygulanmadığını gösteriyor. 

Bu cümleden olarak ifade edelim ki, kamu personelinin seçiminde liyakat ve yeterlik 

ilkesinin ikinci plana itildiği, bunun yerine kayırmacılığın bir türlü önlenemediği ortaya 

çıkıyor. 

4 - Sonuç olarak ifade edecek olursak, ülkemizde kamu personelinin artışı, 

diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izlemektedir. Ancak bu artış hızının 

nüfus artış hızı seviyesine düşürülmesi öncelikle düşünülmesi gereken konulardandır. 

29 MIHÇIOĞLU, Cemal: Kamu Yönetiminde Verimlilik. Verimlilk Dergisi. C.3. S.l, 1979. sh.9. 
Aynı görüşte. OKTAY, sh. 193. 
30 Yeni Strateji ve Kalkınma Planı (1973-77), sh. 117. 
3uYeni Strateji ve Kalkınma Planı (1973-77), sh. 117. 
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Kamu personelinin sayısal yönden artış hızının düşürülmesi, mevcut personelin sayısını 

azaltmak suretiyle değil, yeni personel alımlarını daraltmak suretiyle yapılmalıdır. 

Mevcut personelin kurumsal, bütçesel ve bölgesel bazda dengeli dağıtımı 

yapılmalıdır. Bunun için ilk önce mevcut kamu personelinin etraflı bir envanteri 

çıkarılmalı, personel sayısı ihtiyaçtan fazla olan kurumlardan, ihtiyaç sahibi kurumlara 

personel nakledilmelidir. Bu suretle mevcut personel varlığından mümkün mertebe 

istifade edilmelidir. Bunun için de, kamu personeline, hizmet gereklerine uygun olarak 

vasıf ve nitelik kazandırılmalı, bu maksatla hızmetiçi eğitime büyük önem verilmelidir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 





SONUÇ VE ÖNERİLER 

E GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kısaca kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi olarak tanımlanan kalkınma 

olayı, diğer unsurlar sabit kalmak kaydıyla ancak, etkili bir kamu yönetiminin varlığı ile 

sağlanabilir Daha açık bir ifadeyle, bir ülkenin kalkınmasında, kalkınma hızını 

belirleyen en önemli faktör, etkili ve rasyonel temellere dayandırılmış bir kamu 

yönetiminin bulunmasıdır. Kamu yönetiminin etkinliği ise, iyi bir örgütlenme, iyi bir 

yetki ve görev dağılımı ve gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda insangücünün birleşimi 

ile mümkündür. 

Kamu yönetiminin insangücü unsuruyla ilgili hususlar, personel yönetiminin ilgi 

alanına girer. Zira personel yönetiminin amacı, yeterli sayıda ve gerekli yeterliğe sahip 

insangücünün kamu hizmetine alınması, hizmet içinde geliştirilmesi ve en rasyonel 

şekilde yararlanılmasını sağlamaktır. 
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Bu çalışmada, kamu personelinin kamu hizmetine alınmaları ile ilgili personel 

yönetimi sistemleri, ilkeleri ve yöntemlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda ilk önce kamu hizmeti, kamu personeli ve işe alma kavramlarının anlam 

ve mahiyetleri ortaya konularak, inceleme konusunun kavramsal çerçevesi çizilmiştir. 

Özet olarak tekrar işaret edecek olursak, personel yönetiminde kamu hizmetine 

işe alma sistemleri; işe alınacak kişiler, işe alma makamları ve işe almada uygulanan ilke 

ve usûller yönünden üçe ayrılmaktadır. 

İşe alınacak kişiler yönünden işe alma sistemleri kendi içinde, kayırma ve liyakat 

sistemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kayırma sistemi, adından da anlaşılabileceği 

gibi, kamu hizmetine alınmada, hizmete alınacak kişilerin kayırılması esasına dayanan 

bir sistemdir. Liyakat sistemi ise kamu hizmetine girişte işe alınacak kişilerin hizmet 

gereklerine uygunluğunu esas alan bir sistemdir. Bundan dolayı, liyakat sistemi kamu 

hizmetine girişte vatandaşlar arasında herhangi bir ayırım ve ayrıcalık tanımaz. Hizmete 

girişi, herkese açık olan müsabaka esasına göre gerçekleştirmeyi amaçlar. Liyakat 

sistemi, kayırma sistemiyle kıyaslandığında, kamu hizmeti esasına, demokratik ve 

hukuk devleti ve insan hakları ilkelerine uygun düşen, çağdaş bir personel rejimidir. 

İşe alma sistemleri, işe alma makamları yönünden merkezi ve mahalli 

(kurumsal) sistem olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi sistemde kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personelin işe alınması ve diğer personel hizmetleri, 

bütün ülke düzeyinde söz sahibi olan yetkili ve sorumlu bir merkezi personel teşkilatı 

uhdesine verilmiştir. Bu sistem başta ABD, İngiltere, Kanada, Belçika ve Fransa 

olmak üzere çok sayıda ülkede uygulanmaktadır. Mahalli (kurumsal) sistem ise, kamu 

hizmetlerine işe alınacakların seçimi, işe alınması ve diğer personel hizmetlerini 

"yerinden yönelim" esasına göre, her kamu kurum ve kuruluşunun kendi yetki ve 
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sorumluluğuna tevdi eden sistemdir. Bu sistemi uygulayan ülkelere örnek olarak 
Hollanda, Norveç ve diğer İskandinav ülkeleri gösterilebilir 

Burada şu hususu da belirtelim ki, bir kısım ülkelerde bu iki sistemin karması bir 

uygulama görülmektedir. Personelin işe alınması ve diğer personel hizmetleri ile ilgili 
yetki ve sorumluluklar merkezi organ ile kurumlar arasında paylaştırılmıştır. 

Japonya'da böyle bir sistem uygulanmaktadır. 

İşe alma sistemleri, işe alınacakların seçimi ve atanması yönünden; halk 

tarafından seçim, yetkili otoritelerin iradesiyle seçim ve sınav usulüyle seçim ve 

atama sistemleri olmak üzere üçe ayrılır. Halk tarafından seçim sisteminde kamu 

hizmetine atanacaklar, belli yöntemlerle halk iradesiyle seçilir. Bu yöntem ABD'de bazı 

federe ve mahalli yönetim memurlarının atanmasında uygulanmaktadır. Hizmete 

alınanların belli otoritelerin iradesiyle seçimi sistemi ise, kayırma sisteminin bir tatbik 

şeklidir. Bu sistem, siyasi ve iktisadi düzen yönünden gelişmemiş ülkelerde yaygın bir 

şekilde uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, ancak istisnai bazı görevlere yapılan 

atamalarda kullanılmaktadır. İşe alınacakların seçimi usulleri yönünden üçüncü sistem 

sınav sistemidir. Liyakat ilkesinin gereği ve sonucu olarak ortaya çıkan sınav sistemine 

göre, kamu hizmetine alınacakların hizmet yönünden gerekli şartları taşıyıp 

taşımadıkları temel esastır. Bunun için serbest ve eşit şartlarda yarışmayı 

öngörmektedir. Kamu hizmetine girecek kişiler belli metodlarla yapılan seçimden sonra 

liyakat ve ehliyetlerine göre işe alınırlar. Sınav sistemi, çağdaş ve en demokratik bir 

sistemdir. Bu nedenle de bütün demokratik ülkelerde uygulanması esas olan bir sistem 

olmuştur. 

İşe alma sistemlerini kısaca özetledikten sonra ülkemizde uygulanan işe alma 

politikalarının değerlendirilmesine geçebiliriz. 
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Hemen belirtelim ki, Türk kamu yönetiminde hizmete alma politikaları teorik 
olarak, 

- İşe alınacaklar yönünden liyakat sistemine, 

- İşe alma makamları yönünden mahalli sisteme, 

- İşe alınacakların seçimi yönünden sınav sistemine 

dayanmaktadır. 

Liyakat ilkesi ülkemizde 1876 Anayasasindan bu yana kamu hizmetine girişte 

bir temel esas olarak bütün Anayasa ve Kanun metinlerinde ifadesini bulmuştur. 

Ancak, uygulamada çoğu zaman işe alma politikalarının bu ilkeye dayandırılmadığı; 

kamu hizmetine girişte kayırmacılığın ön plana çıktığı müşahade edilmiştir. Bunun 

çeşitli nedenleri vardır: Bunlar arasında siyasi anlamda demokrasinin yerleşmemiş 

olması, ekonomik anlamda az gelişmişlik olgusu, sosyal alanda da (akrabalık, 

hemşehrilik, aynı okul ve meslekten olmak gibi) kabilecılik anlayışının terkedilememiş 

olması sayılabilir. 

Ülkemizde demokrasinin batı standardları anlamında yerleşmemiş olması, siyasi 

iktidarların devlet hizmetlerine eleman alırken temel kıstas olarak "yeterlik" ve 

"liyakat” ilkesini benimsemeleri yerine "yandaşlık" ve "taraftarlık" kıstaslarının 

benimsenmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun sonucu olarak, zaman zaman devlet 

hizmetlerine eleman alınırken yasalarla tespit edilen ilkelerin açık tarafları kullanılmış 

veya yorumları yapılırken sübjektif telakkiler öne çıkmış ve bazen de mevzuat açık bir 

şekilde ihlal edilerek işe alma ve yükselmelerde siyasal tercihlere ağırlık veren bir 

uygulamaya gidilmiştir. Diğer bir deyimle, hizmetin icabları endişesi bir tarafa itilerek, 

yerini siyasa! nitelikli kayırmalar ve çıkar hesapları almıştır. Öte yandan ekonomik 

alanda az gelişmişlik olgusu, artan nüfus ve bunun beraberinde gelen işsizlik sorunu, 

hükümetlerin, kamu görevlerini daha çok insanı iş sahibi yapma politikalarının bir 
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uygulama alanı durumuna sokmuştur. Bunun sonucu olarak da devlet kadroları, çoğu 

zaman ihtiyaç duyulan sayının çok üzerinde ve genellikle de hizmet yönünden yeterliği 
bulunmayan kişilerin işe alınması suretiyle doldurulmuştur. 

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı yasalarla emredilmesıne rağmen kamu 

hizmetine girişte sınav esasından sarfı nazar edilmiştir. Yapılan bir araştırmaya göre 

1961 yılında işe alınan kamu görevlilerinin % 81'nin, 1972 yılında işe alınanların ise % 

31'nın sınav yapılmadan alındıkları tespit edilmiştir. Yine aynı araştırmaya göre 

1970’lerin son yıllarında işe alınanların sadece üçte birinin sınavdan geçerek kamu 

hizmetine alındıkları görülmüştür. Bundan dolayı, özellikle bu belirtilen dönemler,kamu 

personelinin en yüksek oranda arttığı dönemler olmuştur. 

1980'li yıllardan sonra, işe almalarda liyakat ilkesine eskiye nazaran çok daha 

bağlı kalındığı söylenebilir. Zira bu dönemde genel olarak kamu görevlisi alımları 

azaltıldığı gibi, göreve alınanların sınav esasına göre alınmasına dikkat edilmiştir. 

Ancak, hemen ifade edelim ki, ülkemizde hiç bir dönemde "sınav esası içinde 

yapılan kayırmacılık" uygulamaları engellenememıştir. Bunun sebebi, diğer bir 

deyimle liyakat ilkesi içinde kayırmacılığın görülmesi, bizce diğer sebepler yanında, 

Anayasa ve yasalarda sağlam esaslara bağlanmasına rağmen, liyakat ilkesinin pratikte 

sağlam bir zemine oturtulamamasından ileri gelmektedir. Bunun da kendi içinde bir 

takım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında liyakat ilkesinin pratiğe 

aktarılışını tanzim eden işe alma yönetmeliklerindeki açık hükümler ile suistimale 

müsait diğer düzenlemelerdir. Diğer önemli bir neden de işe alma uygulamalarının etkili 

bir denetimden uzak kalmasıdır. 
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Bilindiği gibi, ülkemizde 657 sayılı Kanun öncesindeki dönemde, kamu 

hizmetlerinde işe almada yetkili makamlar yönünden benimsenen sistem mahalli yanı 

kurumsal sistemdi. 1960 yılında kurulan Devlet Personel Dairesiyle birlikte personel 

hizmetlerinin bir merkezi organ uhdesine verilmesi ilkesi benimsendi ve 1965'de 

yürürlüğe konulan 657 sayılı Kanunla da devlet memurrlarınm işe alınmalarında yetki 

ve sorumluluğun adı geçen Daireye tevdi edilmesi hüküm altına alınmıştı. Ancak, 

kanun 5 yıla yakın bir süre ile uygulanamadı Daha sonra, 1970 yılında çıkarılan 1327 

sayılı Kanunla merkezi sistemden tekrar kurumsal sisteme dönüldü. Benzer bir girişim 

1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunla yapıldıysa da, merkezi usulün yerleşmesi bir türlü 

mümkün olamadı. Sonuçta, 1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile işe almalar tamamıyla 

kurumların inisiyatifine bırakıdı. Bu ise, üzerinde merkezi bir murakabe olmadığından 

kurumlara diledikleri gibi hareket etme kabiliyeti sağladı. 

Şunu da ifade edelim ki, "personel tedaıiki konusunda kurumlar hiç bir kayıt 

ve şartla bağlı olmayacaktır" şeklinde bir kural bulunmamaktadır. Aksine, gerek genel, 

gerekse özel nitelikteki personel mevzuatı, personel tedarikinde sınav usulünü şart 

koşmaktadır. Ancak, yapılan sınavlarda kayırmacılık eğilimleri bazen önlenememiştir. 

Uygulamada ortaya çıkan kayırmacılık örneklen şu şekilde sıralanabilir 

- Bir defa sınav esasının temel ilkelerinden duyurma işlemleri liyakat ilkesinin 

amacına hizmet edecek biçimde yapılmamaktadır. Yasak savma kabilinden sözde bir 

duyuru yapılır. Ancak bu duyuru bazen kurumların ilan tahtalarına yapılabilmektedir. 

Resmi Gazete veya günlük gazetelerle yapıldığı zaman ise, çoğu vatandaş duyum 

tarihiyle müracaat tarihi arasındaki sürenin kısalığı sebebiyle müracat etmeye vakit 

bulamaz. Buna mukabil, sınavın açılacağı kendilerine daha önceden bildirilen kişiler, bu 

imkanı bulur ve müracaat ederler. Böylece, hizmete girmek isteyen herkes değil, sadece 

kurumların sınava girmesini istedikleri kişilerin sınava girmeleri sağlanır. 
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- İkinci çarpık uygulama ise sınav komisyonlarının teşkilidir. Ülkemizde bazı 

kurumlar, memuriyet sınavlarını, konusunda uzman olmayan kişilerden oluşan sınav 

komisyonlarına yaptırmaktadırlar. Bunun sonucunda, sınavlar gerçek anlamda 

ölçülmesi istenen şeyi ölçmekten uzak kalmaktadır. Çünkı geçerli ve güvenilir nitelikte 

bir sınav, ancak sınav konusunda uzman ve profesyonel bir sınav komisyonunca 

yapılırsa mümkün olur. 

- Diğer bir husus da, sınav konuları ve sınavların yapılış tarzıdır. İlgili bölümde 

ayrıntısıyla dile getirildiği gibi sınavlar amaç ve şekil yönünden çeşitlilik arzetmektedir 

Amaç yönünden sınavlar, bilgi ölçen, yetenek ölçen, zeka ve kişilik ölçen sınavlar 

olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Ülkemizdeki uygulanan devlet memuriyeti sınavları 

Prof.Mıhçıoğlu'nun SBF mezunları üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, daha çok 

hafızaya dayanan kitabi bilgileri test etme amacını gütmekte, buna mukabil, adayın 

analiz ve sentez gücünü, zekasını, iş yapma yeteneğini ve kişiliğini ölçmekten uzak ve 

işin ıcablarıyla bağlantısı son derece zayıf "akademik" nitelikli sınavlardır. 

- Bir diğer konu ise, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sorunudur 

Kamuoyu, tarafsız ve objektivitesi sağlanmış bir organ nazaretınde olmadan ve 

amatörlerce yapılan sınavların iyi değerlendirildiği ve bir bir takım suistimallerın 

yapılmadığı konusunda kuşkudan uzak kılınabilmiş değildir Nitekim geçmişte olduğu 

gibi ve günümüzde de zaman zaman basın organlarında, sınav sorularının sınavdan 

önce bazı kişilere verildiği, sınav kazanamayan adayın kazanmış gibi gösterildiği ve 

hatta girmediği halde sınava girmiş gibi işlem yapıldığı haberleri yer almaktadır 
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Hülasa, bütün bu uygulamalar, ülkemizde liyakat ilkesi içinde gizli bir 

kayırmacılık sisteminin (pek genel olmasa da) hayatiyetim sürdürmekte olduğunu 

düşündürüyor. 

II. ÖNERİLER 

Yem bir personel reformunun kamuoyunun gündemini işgal etmeye başladığı şu 

günlerde, Türk kamu yönetiminin işe alma politikalarıyla ilgili olarak mevzuat ve 

uygulamada ortaya çıkan sorunların halledilebilmesi için, hazırlanacak yeni bir personel 

mevzuatında aşağıdaki önerilerin gözönünde bulundurulması halinde bu konuda ortaya 

çıkan bir çok sorunun üstesinden gelinebileceğim düşünüyoruz. 

1 - İlk önerimiz, kamu hizmeti görevlisi gereksinimlerinin azaltılması 

istikametindedir Bu önerimiz, iktisadı alanda benimsenen serbest pazar ekonomisi 

anlayışına da uygun düşmektedir Bu cümleden olarak hemen ifade edelim ki, devlet 

piyasa ekonomisi içinde fiyat ve kar karşılığı yapılabilecek idari, iktisadi ve sosyal kamu 

hizmetleri alanından elini çekmeli, bu gibi hizmetlerin özel teşebbüsçe yürütülebilmesi 

için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Bu gibi hizmetlerin başında KIT'lerince yürütülen 

hizmetler gelmektedir. Bunun yanı sıra, kurum ve kuruluşların kendi personeliyle 

öteden beri yürütülegelen temizlik ve personel taşıma (servis) gibi idari hizmetler 

özelleştirilebilir hizmetlerdir. Keza, özellikle belediyelerce yürütülen şehiriçi yolcu 

taşıma, park, bahçe, temizlik, çöp toplama ve kar temizleme gibi hizmetler 

özelleştirilmeye müsait kamu hizmetleridir. Bu yapıldığığı takdirde kamu personel 

gereksinmeleri asgari düzeye indirilebilecektir. Ayrıca, bu gibi hizmetler özel sektörce 
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yürütüldüğü takdirde daha yüksek verim sağlandığı gibi, kamu kurum ve kurluşları da 

bundan büyük tasarruflar elde etmektedir. 

2 - Kamu hizmetlerine işe almanın gerçek bir ihtiyaca dayanması gerekir. 

Devlet bunun için gerekli tedbirleri almalı ve bilhassa kamu kesimi istihdamının, işsizliği 

hafifletmenin bir politikası olarak kullanılmasından vaz geçilmelidir. Çok sayıda kişiyi 

işe alıp tatmin edici olmayan ücretlerle kamuda çalıştırmak suretiyle işsizliği gizlemeye 

çalışmak, kamu görevlerini bir nevi sosyal yardım vesilesi, kamu yönetimini de bir 

sosyal yardım kurumu olarak mütalaa etmek olarak değerlendirmek yanlış olmasa 

gerek. Oysa kimse sosyal yardıma karşı değildir, ama verimsiz memuriyetler de sosyal 

yardım için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Zira kamu yönetiminin etkinliği, yeterli 

sayıda ve gerekli vasıfları taşıyan kamu görevlilerinin istihdam edilmesine bağlıdır. Aksi 

halde, çok sayıda insanın verimsiz bir şekilde çalıştığı hantal bir kamu yönetiminin 

ülkeye olan maliyeti daha yüksek olacaktır, 

3 - Üçüncü önerimiz, personel yönetim teşkilatlarının ıslahıyla ilgilidir. 

Uygulamada işe alma ve diğer personel hizmetleri konularında ortaya çıkan sorunların 

üstesinden gelinebilmesi için; gerek merkezi, gerekse kurumsal düzeyde bulunan 

personel birimlerinin statüsü yeniden düzenlenmelidir. Buna göre Devlet Personel 

Başkanlığı lağvedilmeli, yerine de DPT modeli bir örgüt kurulmalıdır. Ancak 

örgütlenme modeli ne olursa olsun bu teşkilatın siyasi etki ve müdahalelere karşı 

korunmasını sağlayacak bir statüye kavuşturulması gerekir. Ayrıca, görevlerini yerine 

getirebilecek düzeyde yetki, sorumluluk, personel ile mali imkanlara kavuşturulmalıdır. 

Kamu personelinin işe alınmasında liyakat ilkesinin denetiminden sorumluluk görevi bu 

teşkilata ait olmalıdır. Bunun yanı sıra bu teşkilatın ülkenin insangücü kaynağı 

konusunda hükümete politika üretmek, danışmanlık yapmak gibi görevleri de 
bulunmalıdır. 
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Kamu, kurum ve kuruluşlarının personel birimleri ise, kurumsal bazda 

insangücü politikası geliştirecek bir statüye kavuşturulmalı, bu çerçevede kurumun 

büyüklüğüne göre personel birimi bünyesinde daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya 

şeflik biçiminde "personel planlaması" birimleri teşkil edilmelidir. Kuruluların ihtiyaç 

duyduğu nitelik ve sayıdan fazla personel istihdamının engellenebilmesi ve mevcut 

personelin en iyi şekilde kullanılması ancak iyi bir insangücü planlamasıyla 

mümkündür Bu işi ülke düzeyinde yapacak olan kuruluş merkezi personel teşkilatı, 

kurumsal düzeyde yapacak olan da personel planlama birimleridir. 

4 - Dördüncü önerimiz, işe alma sınavlarıyla ilgilidir 

- Kamu hizmetine girişte sınav esas olmalı, sınavsız girilen memunyetler çok 

istisnai hallere münhasır kılınmalıdır. Özellikle mecburi hizmet yükümlülerinin 

memuriyete sınavsız girmelerine son verilmeli, bunun yerine "kredi" sistemine 

geçilmelidir. Ayrıca istisnai memuriyetlerin sayısı azaltılmalıdır. Bunun yanında, 

iktidardaki partinin herhangi bir şekilde değişmesi halinde değiştirilmesi mümkün ve 

muhtemel pozisyonlar -meşhur adıyla "siyasi postlar"- istisnai memuriyetlerde olduğu 

gibi açıkça kanunla belirlenmeli ve fakat bu pozisyonlar belirlenirken sayılarının sınırlı 
tutulmasına dikkat edilmelidir. 

- Sınavlara ilişkin duyurulara açıklık getirilmeli, sınav duyurularının, geniş 

kitlelerce öğrenılebilmesine imkan sağlamak amacıyla yüksek tirajlı yayın organlarında 

yapılması şart kılınmalıdır. Sınava son müracaat tarihi ile duyuru tarihi arasındaki 

sürenin makul bir seviyede tespiti yapılmalıdır. 
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- Sınavlar mutlaka uzman kişilerden oluşan komisyonlarca hazırlanmalı ve 

uygulanmalı, sınavda sadece adayın bilgisinin ölçülmesi ile yetinilmeyip, yeteneğini, 

zekasını ve kişiliğini de ölçecek şekilde testler uygulanmalıdır. Gerektiğinde bir 

psikologunda sınav komisyonuna katılımının sağlanması için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde objektiflik sağlanmalı,bu konuda 

"tavassutiuk", "aracılık" ve "iltimas" gibi teşebbüslere meydan verilmemelidir. 

Sınav sonuçları üzerindeki bazı şüpheleri gidermek için, sınavı kazanan adayların 

isimleri gazetelerde ilan edilmek suretiyle alenileştirme yapılmalı ve bu konuda 

kamuoyu denetimi sağlanmalıdır. Değerlendirmeler süratle sonuçlandırılıp, sonuçlar en 
kısa sürede ilan edilmelidir. 

-Bugünki şartlar altında (eğer merkezi sistem benımsenmeyecekse) hiç olmazsa 

her kurum için ortak sayılabilecek nitelikte hizmetlere tek elden eleman alınması 

sağlanmalıdır. Ayrıca, ister kurumsal düzeyde, ister merkezi düzeyde olsun, sınavların 

ÖSYM gibi konusunda uzman ve çeşitli etkilerden korunmuş kuruluşlarca yapılması 

sağlanmalıdır. 

5 - Her kamu görevlisinin öğrenim gördüğü dalda istihdam edilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve fonksiyonlarına uygun 

olmayan statüde eleman istihdam etmeleri engellenmeleıdır. Zira bu, kamu yönetiminin 

etkinlik, verimlilik ve iktisadiliği yönünden bir mecburiyettir. 

6- İnsangücünün yerinde, verimli ve en etkili şekilde kullanılması, kamu 

yönetiminin başarısı için temel şartlardan birisidir. Bunun başarılması ise kamu 

personelinin ış ve hizmet için gerekli olan vasıflara sahip kılınmasıyla mümkündür. O 



halde ülkemizde de diğer modern ülkelerde olduğu gibi, kamu görevlilerinin, gerek 

hizmet öncesi, gerek işe yönlendirme ve gerekse hizmetiçi eğitimlerine büyük önem 

verilmelidir. 

7- Mevcut kamu personelinden etkili ve verimli bir şekilde 

yararlanılabilmesi için, gereğinden fazla personel istihdam edilen kurumlardaki fazlalık 

teşkil eden personel, gereken eğitimden geçirilmek suretiyle luzumlu vasıflarla 

donatıldıktan sonra, ihtiyaç sahibi diğer kurumlara transfer edilmelidir. Bu suretle 

personel sayısı dondurulmuş olacağı gibi, kamu hizmetlerinin görülmesinde verimlilik 

ve tasarruf sağlanmış olacaktır. 

8- Niteliksiz kişilerin kamu hizmetine alınmasının sağlanabilmesi 

için, memuriyet kadrolarının görev tanımları yapılmalı, aracak özel şartlar her kadro için 

ayrı ayrı tespit edilmelidir. Böylece, niteliksiz kişilerin kamu hizmetine alınması 

engelleneceği gibi, kamu hizmetine girmek isteyen kişilerin, hizmet öncesinde ve 

hizmetiçm gerekli niteliklere sahip olmak için çaba göstermeleri sağlanmış olacaktır. 

Diğer yandan bu şekildeki bir düzenleme ile kamu hizmetine girişte eşitlik ilkesinin 

hayata geçirilmesi, daha da kolaylaştırılmış olacaktır. 
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ABSTRACT 

The objectıve of this study ıs to describe and analyze varıous 

systems of recruitment policies in the Turkish pubiic staff 
administration. 

First chapter explores defmıtıons, components, types and 

mteractions of some basic concepts in personnel management, like pubiic 

offıcıals and recruitment. 

In the second chapter, recruitment systems in the pubiic service, 

persons to be recruited, recruiting agencies and recruiting procedures 

are covered. In this analysis, historical background, rationals, 

implementation and outcomes of each sytem are critically concıdered. 
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A hıstorical account of Turkısh recruitment polıcies since the 

mception of Ottoman Empıre up t o today is givenin the thirds chapter. 

Preseni recruitment policies, related legislationand their applıcatıon are 
evaluatedin detail. 

As the fındıngs of our study, final chapter endeavours to present 

the devalopment of the puhlic service recruitment in Turkey in figures. İn 

thıs regard, it is seen that the number of publıc servants in Turkey, as 

compared to other countries, is not very high. However, an even 

distributıon of the publıc staff ıs not provıded on instutional and regional 
basis. Another fındıng is that Turkısh public service does not comply with 
the requirements of the publıc service. 
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GRAFİK 1 
GENEL NUFUS VE KAMU PERSONELİNİN SAYISAL 

GELİŞİMİ (1931-1990) 
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GRAFİK 2 
KAMU PERSONELİ BASINA DÜSEN NUFUS 

(1931-1990) 
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GRAFİK 3 
KAMU PERSONELİNİN SİVİL İSTİHDAM 

İÇİNDEKİ YERİ (1978-1990) 

KISI (000) 

18.681 

I 15.797 

1978 

16.225 16 353 
16.947 

17.532 17.668 

234 2.26 

1988 1990 

1.842 

i 9 80 1984 1986 

948 3.941 

YILLAR 

Si VIL İSTİHDAM KAMU PERSONELİ 



GRAFİK 4 
KAMU PERSONELİNİN YOĞUN OLDUĞU 

KURULUŞLAR (1990) 
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GRAFİK 5 
KAMU PERSONELİNİN BÜTÇELERE GORE DAĞILIMI 

(1931-1990) 

YÜZDE 

1931 1938 1946 1963 1982 1988 1990 

GENEL BU. 49 41.3 38.5 52.4 543 46.5 45.3 

KATMA BU. 22.8 34.4 29.8 7.4 12.4 10.6 11 

MAHALLİ İD. 28.2 28.9 23.4 13.7 3.5 7.9 9.2 

KİT 0 3.4 83 26.5 29.8 31.2 30.8 

ÖZERK VE FON 0 0 0 0 0 3.8 3.7 

\ \ 

\ 
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GRAFİK 6 
KAMU PERSONELİNİN İSTİHDAM STATÜLERİNE GORE DAĞILIMI 

(1976-1990) 
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MEMUR 38.8 66 67.2 70.3 70.3 72.6 64.2 59.6 
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GECICI PER. 4.9 4.2 4.6 4 3.9 4.4 4.1 3.2 

iSCi 31.1 29.5 28 25.5 25.6 22.5 26.7 25.7 
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GRAFİK 7 
DEVLET MEMURLARININ HİZMET SINIFLARINA 

GORE DAĞILIMI (1970-1990) 
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GRAFİK 8 
DEVLET MEMURLARININ EGITIM SEVİYELERİNE 

GORE DAĞILIMI (1938-1990) 

YÜZDE DEGİSIM 

4° -r 

r i 

1938 1946 1984 1988 1990(') 

YILLAR 

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ■MESLEKİ OKUL . YÜKSEKOKUL 

(*) 1990 Mesleki Okul Mezunları Lise 
mezunlari içinde sayilmistir. 



GRAFİK 9 
MEMURLARIN HİZMET SURELERİNE GORE DAĞILIMI 

(1978-1990) 
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EK : 10 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından : 
İMTİHAN DUYURUSU 

1 — Iîa;bakaıılık Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığında İstihdam edilmek tir.-re 
aşağıda sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen boş “Sekreter, Daktilograf, Şofür ve Hizmetli’’ Kad¬ 
rolarına imtihanla eleman alınacaktır. 

2 _ 297/6/1989 tarihinde “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Me¬ 
muru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliği” 
hükümlerine güre yapılacak bu imtihana katılabilmek için isteklilerin; 

a, 557 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ııun 48. maddesinde belirtilen şartlara ııyguıı 
bulunmaları, 

lı) Sekreter olarak imtihana müracaat edenlerin Lise ve dengi okul, Sekretcı lik Lisesi 
veya Meslek Yüksek Okulların Sekreterlik bölümü mezunu olmaları, 

c) Daktilograf olarak imtihana müracaat edenlerin Lise ve dengi okul mezunu olma¬ 
ları. (Bilgisayar kullanabilmek tercih sebebidir.) 

d) Şoför olarak imtihana müracaat edenlerin Ortaokul mezunu olmaları \c en az iki 
yıllık meslek tecrübelerinin bulunması (belge ile tevsik edilecek), 

e) Hizmetli olarak müracaat edenlerin Ortaokl mezunu olmaları, 
f) Hıkek adayların askerliğini yapmış olmaları, şartları aranacaktır. 
3 — Yukarıdaki şartlara durumları uygun adaylar başvurularını 5/6/1989 - 22/6/19S9 

tarihleri arı sında Nccatibcy Caddesi No : 108 Ankara adresine, Devlet Plânlama Teşkilatı Müs¬ 
teşarlığı Personel Dairesi Başkanlığından alacakları “İş Talep Formunu" doldurarak 2 atlet 
vesikalık rt simle bizzat yapacaklardır. 

Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
4 — Yazılı imtihan 29/6/19S9 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
5 kazılı imtihan sonuçları belli olduktan sonra sözlü ve uygulama imtihanı tarihi 

adaylara bilahare bildirilecektir. 

6 — İmtihana gireceklere resimli birer “İmtihan Giriş Belgesi” verilecek olup, bu bel¬ 
geyi ibraz etmeyenler imtihana alınmayacaktır. 

Unvan Sınıfı Derecesi Adedi 

Sekreter G.l.H. 8 1 
Sekreter C.l.H. 9 6 
Sekreter G.l.IL 10 1 
Sekreter G.l.IL 12 1 

Daktilograf G.l.H. 9 2 

Daktilograf C.l.H. 10 8 
Daktilograf G.l.H. 11 5 
Daktilograf G.l.H. 12 1 

Şoför G.l.H. 10 T 

Şoför G.l.H. U 6 
Şoför G.l.H. 12 3 
Hizmetli Y.H.S. 13 5 

TOPLAM 41 
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EK : 11 

T.C. 

HAŞHAKANIJK 
DEVLET I'LAN LA M A TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT FORMU 

K urumu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Aday No: 

Soy tı dı Adı Cinsiydi 
e,-nok p Kadın 0 

Doğum Veri Doğum Tarihi 
Medeni Durumu 

Evli 0 II c kür 0 

Hiibıı Adı Anne Adı 
İli 
ilçesi •1.5 X ü 

Fotoğraf 
llıır nı;ı 
Maluılle 
veya Köyü 

Sokağı Ev No Cill. No Sayfa No. 

Verildiği Nufus İdaresi 
Veriliş 
Sebebi 

Veriliş 
Tarihi 

Cüzdan 
Kayıl No 

Seri No 

Askerlik ili/. Ynpıldmn? 
Evet Q Hayır f] 

Yapıldıysa Şekli 
Yd. Sb. 0 Yıl. Sb.Ög. 0' Er. 0 c:ı □ 

Yapılmadıysa Sebebi 
Tecili f~| Alınmadı 0 

Mecburi 11 izıneti vıır mı? 

Evci □ Hayır □ 
Vnrsıı Yiıkiimlü bulunulan Kurum Sebebi ve Süresi 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuruntundan Kredi Alındı mı? 
Evci □ Hayır 0 

Kredi Alındıysa Süresi 

Sabıka Kaydı vnr mı? 
Vur □ Yük '□ 

Varsa Yargılama veya Mahkûm olma 
Sebebi 

Mahkûmiyeti vıırsn Yıl Ay Cün 
siiresi ve soıuıcıı. 0 0 0 

En soıı bitirilen öğrenim. Inrihi ve derecesi 
Tecil Af 

□ □ 
Paın Cuz. İnfaz 

□ □ 

istenilen Görev 

Planlama Uzman Yrd. 

Görevle ilgili özel Eğitim ve Nitelikler : 

Ynzışmn Adresi İmtihana Gireceğiniz 
a) Yabancı Dil : 
b) İhtisas Dalı : 

Telefon : 
Uıı iş talep formunu gerçeğe 
doldurdum. 

uygıın olarak 

Foı ınu İnceleyen 
Adı. Soyndı 
Tıırilı ve İmza 

 / / 
h n/a 

Ç I K L A MALA R 

1- Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır. 
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır. 
3- Cevaplar seçme kutularına X koymak suretiyle belirtilecektir. 
4t Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır. 
5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanacaktır. 
6- İş Talep Formuna; 

a) Niifus Cüzdanının aslı veya tastikli sureti, 
b) Öğrenim belgesinin aslı veya Noterden tastikli sure ti, 
c) İki adet yeni çekilmiş 4*5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf, 
d) Kısa biyografi (Bir sayfayı geçmeyecek) 
e) ÖSYM’ nin T. İş Bankası Ciivenevler (Ankara) Şubesindeki 62778 numaralı hesabına 

sınav ücreti olarak 140.000 (yüzkırkbin) TL. yatıracaklar ve bu ilere ti yat ı rdı-k- 
larını gösteren banka dekontunu başvurma belgelerine ekleyeceklerdir. 

7- İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenlerin, kazanmış dahi 
olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olan¬ 
ların atamaları iptal edilecektir. 
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